Filatelistengroep

1

Het Baltische Gebied

l.
Opgericht 9 oktober 1982

31

FILATELISTENGROEP
"HET BALTISCHE GEBIED"
Adressen en andere gegevens:

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te nd onder nummer
v 401 573 40

Voorzitter:
R.W. van Wijnen,
Karthuizerstraat 31
6824 KA Arnhem
tel. 026 - 35 13 484
Vice-voorzitter,
tevens eindredacteur:
S. Reurich,
Bremstraat 80,
6813 EN Arnhem,
tel. 026- 35 12 498
Secretaris. tevens
penningmeester:
A.C. de Bruin,
Ten Passeweg 1OA,
8084 AN 't Harde,
tel. 0525 - 65 31,24
Veilingcommissaris:
G.A. Vogel
Wijnesteinstraat 3,
3431 EV Nieuwegein,
tel. 030 - 60 31 498.

Lidmaatschap:
f 30,- per jaar.
Als bijdrage voor de te maken kosten
wordt van ieder lid bij toetreding
f 10,- gevraagd naast het lidmaatschapsgeld.
Losse nummers: Losse nummers van
het blad (voorzover nog voorradig)
zijn bij het secretariaat verkrijgbaar
voor f 7,50 per stuk (na nr. 20
f 10,-), verhoogd met de portokosten. Kopieen van oudere exemplaren,
voor zover voorradig, zijn verkrijgbaar
a f 5,- per stuk, eveneens verhoogd
met de portokosten.
Betalingen op: Postgiro 324 32 51
t.n.v. Filatelistengroep 'Het Baltische
Gebied' te 't Harde.

Volgende bijeenkomst: zaterdag28 maart 1998 in De Gentel, Genteldijk 34 te Geldermalsen. Aanvang: half elf's ochtends.

Is uw adressering correct? Zo nee, meld dit dan aan het secretariaat.
Wij willen graag voor een correcte verzending zorg dragen!

HET BALTISCHE GEBIED No. 3l,december 1997

1

-

Het Baltische Gebied,
Nr. 31, december 1997
In djt blad zijn de volgende arHkelen opgenomen:

onderwerp:

auteur/bran:

Ledennieuws

3

Kort verslag van de bijeenkomst van 11 oktober 1997

_ 0. Petri I 3
R. van Wijnen I 6

Beste mensen

A. de Bruin I 7

De Kriegsmarine in het Baltisch gebied (aanvulling)

Russische veldpostkantoren in het latere Letland gedurende de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
A. Epstein/A. de Bruin I 8
J. Kaptein I 45

Internet en het 'Baltische gebied'
Riga 1 - 2- 3 - 4- 5 - 6- 7- 8 en 9,
(stads )postkal)toren

V. Marcilger/R. van Wijnen I 53

Recensie

S. Reurich I 80

Ontvangen, gelezen en te lezen

2

HET BALTISCHE GEBIED No. 31.december 1997

R. van Wijnen I 82

--

LEDENNIEUWS
Kort verslag van de bijeenkomst van 11 oktober 1997
OlAV PETRI

Opening
27leden van onze vereniging spoedden
zich op 11 oktober naar Geldermalsen.
Het weer leende zich uitstekend voor
onze hobby: grijze wolken in het zwerk,
buien op komst, de eerste herfststorm
was net uitgewoed. Voorzitter Ruud
heette allen welkom en wist op behendige wijze Patrique tot dagbankier te
benoemen. Acht leden hadden bericht
van verhindering gestuurd, waaronder
de heer Kazlauskas, die ziek was.
Secretariaat en financien
Andre had gegevens verzameld over de
mogelijkheden om handig en goedkoop
de contributie tt innen. Verreweg het
gemakkelijkst is het te werken via automatische incasso, waartoe de !eden dan
toestemming moeten geven. Vanuit de
zaal vraagt men aandacht voor het feit
dat bij automatische incasso de vereniging niet meer de extra bedragen zal
ontvangen die sommige leden overmaken in het kader van de contributie-inning.
De aanwezige leden kiezen voor een
prettige oplossing: automatische incasso is oke, en voor het andere probleem
mag Andre uitzoeken hoe dit op te lossen.
Na enig geblader in agenda's stelt de
vergadering de volgende data voor 1998
vast:

28 maart 1998 en 17 oktober 1998.
Hierbij is rekening gehouden met o.a.
paasdagen en herfstvakantie.

Rondvraag
De heer Gerdesseninformeertnaar het
blad Eesti Kolektsioner. Dit prachtige
blad ontving hij 4 maal, waarna 1997 aileen grote stilte voortbracht. De aanwezigen weten niets nieuws te melden.
Verder is het prachtige Estland-boek
van Ojaste in Tallinn te verkrijgen in
een winkel vlak bij het postkantoor.
Prijs: slechts 50 DM.
De heer dr. P. Feustel schreef een mooi
artikel in het Duits over plaatfouten in
de 'smid-en-weefster-uitgave' van Estland. Het leek het bestuur een goede
zaak om dit artikel in het Nederlands te
Iaten vertalen. De omvang is niet gering, meer dan 50 blz. A4-formaat.
Uiteraard is verspreiding in het Duits
ook mogelijk, maar HBG is een Nederlandse vereniging, en een Nederlandse
vertaling lijkt toch welkom. De postzegeltermen zijn bij een vertaling geen
groot probleem. lets pittiger kan de stijl
van de auteur zijn. Deze is namelijk
chirurg, hetgeen tot een specifieke
woordkeus leidt.
Schrijver dezes werd steeds nieuwsgieriger, aangezien hij bij postzegels eerder
aan tandartsjargon denkt.
Afgesproken is het volgende: de verta-
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--ling wordt in twee de len verzorgd door
de heren Arnold en Hamoen, waarna
Joop van Heeswi;kvoor de eindredactie zorgt, bijvoorbeeld midden mei
1998. Sijtze Reurich zorgt dan weer
voor publicatie eind 1998.

Gerdt Vogelwii graag iets weten over
verzamelingenensuccessierechten. Uit
de vergadering komen twee zaken naar
voren. Allereerst kan iedereen een notaris eenmalig be zoe ken voor een gratis
consult. De notarissen hebben ook brochures uitgegeven over deze materie.
Qua bedragen meldde men dat zo'n
300.000 gulden onbelast blijft.
Vanuit Soest (BRD) kwam het bericht
dat in 1999 een expositie wordt gehouden zonder jurering.
Opnieuw waren Ruud en Andre in hun
verzameling poststukken gedoken, op
zoek naar interessant materiaal. Dit leverde een bont beeld op van verrassingen die achte ~ ogenschijnlijk gewone
enveloppen kunnen schuilgaan. Om
zelfzoiets aan te leggen, zal uw notulist
nog heel veel kennis moeten opdoen.
De poststukken vroegen aandachtvoor
zaken die ook heden bij menig verzamelgebied spelen. Zo was er een interessant OSTIAND-poststuk, dat bij nadere bestudering qua tarief en datum niet
kon kloppen. De fabrikant had het ook
wel erg mooi gemaakt door als afzender ook nog de Adolf HitlerstraBe op
te voeren. ( Op dezelfde dag kreeg ik
een recente Kaukasische enveloppevan
twijfelachtige aard in handen. Daar
deed de naam van de afzender ( mevr.
Doedajeva) aile twijfel verdwijnen. En
toch is zo'n poststuk leuk).
Postroutes zijn boeiend. Een poststuk
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dat stempels had van twee kantoren,
elk aan een van de oevers van een rivier, kreeg extra diepte toen een ansichtkaart opdook met een paardentram erop.
Een interessante puzzel is dan weer het
posts tuk dat met een keur aan s tempels
aangeeft dat het een lange weg at1egde.
Mooi voorbeeld was een stuk uit Riga
(1905) met enkele stempels van
scheepsagentschappen en een niet-Russisch zegel. Bij nadere bestudering
bleek het een brief te zijn die wegens
een poststaking tijdens de rellen van
1905 aan een forwarding agent meegegeven was.
Geschiedenis is op poststukken terug te
vinden. Zo was er een Ober-Ost-stuk
dat afkomstig was van een kamp voor
remigranten.
'Her haling is de moeder van het leren,'
aldus een Russisch gezegde. Sommige
zaken kun je niet vaak genoeg onder
ogen krijgen. Enveloppen met censuurstempels, kundig toegelicht door Ruud
en Andre, mogen bij dialezingen niet
ontbreken.
En dan het ogenschijnlijk gewone veldposts tempe!, dat bij nauwkeurigeontcijfering afkomstig blijkt te zijn van een
van de bekende Letse 'strelcy' -eenheden van de Eerste Wereldoorlog.
Even fraai is het poststuk dat gefrankeerd is met een zegel die zelden postaal is gebruikt. De Estse serie landschappen met apart plaatnummer voor
elke zegel is op brief een witte raaf.
Uiteindelijkgebruikten 19personensamen de lunch, waarna nog lang werd
doorgewerkt aan de verzamelingen.
Aardig detail: een zaal verder was de
werkgroep Zuid-Amerika bijeen. Ook
· een mooi gebied.
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Van de penningmeester

Cl[ r zijn al leden die voor 1998 hun lidmaatschapsbijdrage hebben be'11 taald, maar er zijn ook nog (verschillende) leden die voor 1997 nog
_ · i niet betaald hebben. Voor wie het betreft, is een aanmaning bijgeslo-

--=----=~

ten.
Tijdens de laatste vergadering is door de leden besloten tot automatische afschrijving van de contributie over te gaan. Daartoe heb ik bij de bank een computerprogramma aangevraagd, dat echter op nalevering is. Ik zal in elk geval
een invulformulier maken, waarop de leden individueel hun toestemming kunnen geven door het zetten van hun handtekening. Dat doe ik dan als los blad
in het nummer bij het verzendgereed maken. Indien ik dan het programma in
mijn bezit heb, kan ik tot automatische afschrijving overgaan. Hoe tegenstrijdig
het ook klinkt: voor die tijd kan ik echter liever geen geld gebruiken, maar dat
zet ik allemaal wei op het formulier.
Nieuw lid: de heer T. Bakker te Wesepe.

Postzegeltentoonstelling Veendamphila 4
De inschrijvi;,g staat open voor de fi!atelistische manifestatie Veendamphi[a 41 die op 61 7 en 8 november wordt gehouden in de Sorghv[ietha[ te
Veendam. De tentoonste!!ing1 georganiseerd door de fi[ate[istenvereniging
'Veendam en Omstreken' va[t in categorie I lvoora[snog de enige tentoonste!!ing in deze categorie die tot 200I is gep[and! ).
A!s u vo[doet aan de criteria voor dee[name aan een tentoonste!!ing in deze categorie1 kunt u zich opgeven tot I februari I998 . Oat kan op een van
de vo[gende adressen:
• secretariaat: dhr. W.). van Bave[1 Van Ruusbroec!aan 341 9602 BG
Hoogezand1 teL I0598 )326 250i
•
inzendadministratie: dhr. J. Lageman1 Boven Westerdiep 751 964I LB
Veendam1 teL lo598 )6I5 534·
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-BESTE MENSEN...
i . ~" ~ ·

ostkantoren hebben me al~ ~ ~ ~j tijd al geboeid: een statig ge! · ~~ bouw, het liefst van baksteen, met ingemetselde brievenbussen
en houten loketten, van waaruit je voor
een luttel bedrag de hele wereld kunt
bereiken. Verder (en zo hoort het) kun
je er niet zoveel; hooguit een telegram
versturen, telefoneren of het spaarbankboekje spekken. En bij aile handelingen dient gestempeld te worden. Uit
de simpelheid sprakgrandeur en autoriteit; dat jeer je brief kon posten, was
bijna een eer.
Niets meer van over vandaag de dag;
zelfs de mooiste postkantoren zijn
moedwillig omgebouwd tot prullariawinkels met overdreven klantgerichte
benaderingvan de doelgroep. Voor het
ware postkantoor moeten we ver weg.
Een paar reistips wil ik u niet onthouden:
Absolute pummer 1: Asmara, Eritrea. Een prachtig koloniaal gebouw uit de ltaliaanse tijd, in de
hal rijen houten postbussen. Potload, gum en stempel onder handbereik van de beambte, perfecte
poste restante.
Goede tweede: Buni, Oost-Zaire.
Als ware het een Kempisch boerderijtje, rietgedekt. Alle bordjes en
stempels nog tweetalig uit de oude,
goede tijd. Aan een gammele tafel
achter de getraliede loketten mag
ik de stempels bekijken, vasthouden, zelfs gebruiken. De welwillende en begrijpende ambtenaar was
niet corrupt.
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Als derde: In-Guezzam, Algerije
op de grens met Niger. Woestijnwind, zand en stof. Aan de enige
weg een Iemen huisje, verlicht
door een gaslamp. Drie mannen,
een slaat een boek open, zeven
postzegels. Een wordt er op m'n
brief geplakt; het geld gaat in de
tafella. Geen woord gewisseld.
Maanden later komt de brief aan,
met een prachtig langstempel.
Ik geef toe, 'tis allemaal ver we g. Maar
wie er oog voor heeft kan ook dichterbij het ware postkantoor nog zien, horen en ruiken. Bijvoorbeeld in Riga.
Van mijn rondgang langs Riga 1-9 in
dit nummer een verslag van de hand
van V. Marcilger.
Van veldpostkantoren blijft na hun inzet meestal niets anders over dan de
poststukken die er werden verzonden.
Als filatelisten willen we graag weten
waar en wanneer ze functioneerden.
Alex Epstein beschrijft de Russische
veldpostkantoren op Lets grondgebied
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Twee van onze corresponderende leden
verzorgden - en niet voor de eerste
maal- voor ons blad belangwekkende
bijdragen. Daarvoor onze oprechte
dank. Veel plezier ermee op een rustig
moment tijdens de komende feestdagen.
Rest mij u allen, namens het voltallige
bestuur, een goed 1998 te wensen.
Ruud van W!jnen
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DE KRIEGSMARINE IN HET BALTISCH GEBIED
(AANVULLING)
ANDRE DEBRUIN
et zal niet aileen mij opgevallen zijn dat er in bet tweede deel van
mijn artikel over de Duitse Kriegsmarine in bet Baltiscbe Gebied
(HBG 30) nauwelijks of geen afbeeldingen voorkomen. Dat kon ik niet
over mijn kant Iaten gaan en ik beb uiteindelijk na veel bieden op veilingen
tocb iets gevonden, dat ik bier laat zien.

+ FpNr.

IS 165: Kiistenschutz-Fiottille Ostland
HET BALTISCHE GEBIED No. 3J.december 1997
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RUSSISCHE VELDPOSTKANTOREN IN HET
IATERE LETLAND GEDURENDE DE EERSTE
WERELDOORLOG 1914-1918
ALEXANDER EPSTEIN
ANDRE DE BRU/N(vertaling)

et latere Letland was gedurende bijna drie jaar slagveld in de strijd
tussen de Russische en Duitse strijdkrachten. Dientengevolge maakten in deze 'arena' vele veldpostkantoren hun opwachting en een belangrijk deel daarvan vond zijn werkgebied in bet latere Letland. Dat is dan
ook de reden dat deze veldpostkantoren een niet onbelangrijk deel uitmaken
van de postgeschiedenis van Letland. Alhoewel de geschiedenis van deze kantoren aan Duitse zijde reeds uitputtend is onderzocht, is er nog weinig bekend
over de Russische kant van dit verhaal. Internationaal is er slechts een artikel
van de hand van N. Jakimovs, dat is gepubliceerd in HBG 23, pagina 60-63. Dit
artikel beoogt een aanvulling hierop te geven en tevens dit informatiegat een
beetje op te vullen.
Eerst midden april1915 (hier volgens
de Juliaanse kalender, zoals die ook in
de rest van he.t artikel zal worden gehanteerd, dat wil zeggen min 13 dagen
gerekend naar de Gregoriaanse kalender) verplaatsten zich de militaire activiteiten naar het huidige grondgebied
van Letland. Toen bezette een Duitse
krijgsmacht, onder bevel van Generaal
von Lauenstein, de provincie Koerland
enNoordwest-LitouwenvanuithetMemelgebied. Zij veroverden op 25 april
het zuidelijk deel van Koerland, inbegrepen de havens tad Libava (Duits: Libau, thans Liepaja). Voordien was dit
gebied slechts spaarzaam bezet door
Russische militairen. Deze waren op
ad- hoc basis georganiseerd in een grote
legereenheid onder Generaal Sirelius.
Deze eenheden moesten zich, onder
Duitse druk, terugtrekken. Om deze
8

troepen te versterken werd het 19e (Infanterie) Legerkorps onder Generaal
Gorbatovski naar dit gebied gezonden.
Deze slaagde er tijdelijk in de Duitse
aanvallers tot staan te brengen. Korte
tijd daarna werd het Vijfde Leger in
Letland gevormd en onder bevel gesteld van Generaal Pleve, wiens hoofdkwartier zich te Dvinsk (Daugavpils)
bevond. Gelijktijdig werden ook het
19e, 3e en 37e Legerkorps onder bevel
gesteld van dit Vijfde Leger. Delen van
deze troepenmacht bevonden zich toen
nog in het oostelijk deel van het latere
Litouwen.
Beginjuli werd de Duitse aanval voortgezet, toen het Njemen-Leger, onder
Generaal von Beloff, na de inname van
Shavli (Siauliai inNoord-Litouwen) oprukte in de richting van Mitava (Duits:
Mitau, thans Jelgava ), de hoofdstadvan
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de provincie Koerland. Mitava werd op
2 augustus door de Duitsers ingenomen. Op dat moment was bijna geheel
Koerland bezet door de Duitsers.
Om de Duitse aanval richting Riga een
halt toe te roepen, werd n6g een Russisch Leger (het 12e Leger) naar Letland verplaatst. In augustus 1915 werd
de Duitse aanval tot staan gebracht.
Het front stabiliseerde zich min of
meer gedurende de volgende twee jaar,
en wei hoofdzakelijk langs de westelijke
oever van de rivier de Dvina (Daugava)
met een aantal min of meer grote bruggenhoofden in de omgeving van Riga
en Dvinsk (Daugavpils) en een kleiner
bij Yakobshtadt (Jekabpils).
Tot zomer 1916 werden de bovengenoemde posities van Russische zijde ingenomen door twee Russische legers
die deel uitmaakten van het in augustus
1915 gevormde Noordwest-Front. Het
hoofdkwartier daarvan was gevestigd te
Pskov (Duits: Pleskau). De linkerflank
daarvan werd gevormd door het 12e Leger onder Gene.raal Gorbatovski, later
opgevolgd door respectievelijk de Generaals Radko-Dmitriev en Parski. Hun
respectieve hoofdkwartieren bevonden
zich eerst te Venden (Duits: Wenden,
thans Cesis), daarna in Riga en na de
val van Riga in augustus 1917 in Valk
(Estisch: Valga/Lets: Valka: de stad
werd later opgedeeld tussen Estland en
Letland).
De slagorde (op het niveau van legerkorps) van dit Ieger bestond min of
meer gedurende de gehele periode uit:
13e, 37e, 43e, 2e Siberische en 6e Siberische Legerkorps. Andere korpsen, die
initieel tot deze slagorde behoorden,
werden verplaatst naar dan wel aangeleunde legers, dan wel andere fronten.
Dit betrof het 23e, 28e en 7e Siberische

Legerkorps. In de finale fase, in oktober 1917, maakte ook het 1e Cavalerie
Korps deel uit van dit 12e Leger.
Het 5e Leger bevond zich op de rechterflank met zijn hoofdkwartier hoofdzakelijk in Dvinsk (Daugavpils), maar
verbleef ook gedurende enige tijd in
Kreitsburg (Krustpils). Dit Ieger stond
gedurende de relevante periode onder
bevel van de respectieve generaals Pleve, Klembovski, Kuropatkin, Gurko,
Dragomirov en Boldyrev. Het was de
meeste tijd samengesteld uit het 19e,
21 e en 23e Legerkorps. Het 3e Legerkorps en het 1e en 6e Cavalerie Korps
werden tussentijds overgeplaatst naar
andere legers of fronten en het 14e en
27e Legerkorps arriveerden in een later
stadium.
Nog een ander Russisch Ieger, namelijk
het 1e Leger initieel onder bevel van generaal Litvinov (later van generaal Sokovnin), nam drie keer deel aan de gevechten ter plaatse. Ditwas in de perioden juli-augustus 1915, juli 1917 en
vanaf oktober 1917. Ditkorps werddan
als een wig gedreven tussen het 12e en
5e Leger, waarbij het hoofd steeds was
gesi tueerd inA! 't-Shvanenburg ( Gulbene ). De korpsen op de flanken waren
veelal inbegrepen in dit Ieger; deze werden dan tijdelijk onder bevel genomen
door de belendende legers.
Alle drie de legers bezaten permanent
of tijdelijk een aantal zelfstandige divisies ( niet of slechts tijdelijk onder bevel
van een korps ). Ditwaren voornamelijk
Cavalerie- of Kozakkendivisies, zoals
de 1e, 2e, 4e, se, 1Y en de Ussurische
Cavalerie Divisie. Daarnaast ook nog
de 3e en 4e Don-Kozakken Divisie.
Daarenboven gold dit ook voor een
aantal infanteriedivisies, te weten de
78e, 81 e, 124e en 13Y Infanterie Divisie.

HET BALTISCHE GEBIED No. 3l,december 1997

9

Aan het einde van de oorlog werd nog
een aantal korpsen die niet behoorden
tot enig Ieger, als reserve in Letland ingezet. Oat waren het 5e Siberische Legerkorps, alsmede het 1e en ze Garde
Korps en het Garde Cavalerie Korps
(bestaande uit twee cavaleriedivisies ).
Deze garde-eenheden waren recent samengevoegd tot het zogeheten Garde
Detachement.
In de tweede helft van 1917 wijzigde de
frontlijn aanzienlijk; dat was een paar
maanden na de Februarirevolutie. Op
21 augustus, mede en met name door
een aanmerkelijke verslechtering van
de discipline en het ontstaan van een
gezagsvacuiim in de Russische strijdkrachten, moest de stad Riga worden
opgegeven. Mede daardoorverplaatste
het 12e Leger zich naar de omgeving
van Venden. Direct daarop moest ook
het bruggenhoofd bij Yakobshtadt, dat
in handen was van het se Leger, worden
overgegeven. Tenslotte werd na 18 februari 1918 het gehele overgebleven
dee! van Letland bezet door de Duitse
troepen. Dit geschiedde nogv66rdat de
vrede van Brest-Litovsk tussen SovjetRusland en de 'Middenmachten'
(Duitslanden Oostenrijk)was gesloten.
De allereerste veldpostinstantie die
werkzaam was op het huidige Letse
grondgebied was het hoofdveldpostkantoor ( = Main Field Post Office ofwel
MFPO) in Dvinsk. Dit kantoor was afkomstig uit Pskov en arriveerde op 14
november 1914 aldaar. De taakvan dat
kantoor was de post, afkomstig uit de
provincies Ehstlyand (Estland), Liflyand (Lijt1and), Vitebsk en Pskov en
die bestemd was voor de militaire eenheden te velde, te sorteren en te (doen)
bezorgen. Dit veldpostkantoor was al10

daar operationeel tot augustus 1915,
toen, als gevolg van de Duitse opmars
naar Dvinsk, de veldpostfaciliteiten
moesten worden verplaatst naar Rzhev
in Rusland. Daarna werd de post verstuurd via het hoofdveldpostkantoor te
Velikie Luki, Rusland.
Nog een ander veldpostkantoor met de
status van hoofdkantoor (MFPO) was in
de regia operationeel van december
1915 tot eind februari 1917. Het gaat
hier om het retour-veldpostkantoor
(Return FPO) van het Noordwest-Front.
De taak van dit kantoor was tegengesteld aan dat van het eerdergenoemde
kantoor te Dvinsk.
Nu moest de post van militairen te velde, behorende tot eenheden van het
Noordwest-Front, gesorteerd en verzonden worden naar het thuisfront. In
de praktijk bestondditveldpostkantoor
uit twee sub/-bijkantoren: een in Rezhitsa (Rezekne) en de ander in Valk
(ValgaNalka). Deze bijkantoren verzorgden de post voor respectievelijk de
rechter- en linkert1ankvan het Noordelijk Front. Het schijnt overigens ook zo
te zijn dat zij de post sorteerden voor
de burgers die hun poststukken hadden
gepost in de brievenbussen op de
spoorwegstations en op de treinen op
het traject Rezhitsa-Valk. Daar verzorgden postagentschappen de bij hen
ingeleverde post zonder deze af te
stempelen.
Deze postagentschappen droegen deze
post over aan de treinpostkantoren
(TPo's), die op hun beurt deze weer
overdroegen aaneen van deze bijkantoren in Rezhitsa of Valk.
Volgens de regels, zoals vastgelegd in
augustus 1914 in de 'Regeling voor
Post- en Telegraafdiensten in oorlogstijd', mede in beschouwinggenomen de
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latere wijzigingen en aanvullingen daarop, werden veldpostkantoren toegewezen aan de hoofdkwartieren van aile
Russische legers. Voor dit niveau waren de Hoofd- en Controle Veldpostkantoren bedoeld. Op legerkorpsniveau
kende men normale korpsveldpostkantoren( CFPO's), terwijlsommige divisies
Reserve Veldpostkantoren voor hun
verbindingslijnen (=Lines of Communications, FPTB's) kenden. AI deze kantoren kwamen in het latere Letland
voor. Een uitzondering hierop vormde
het Garde Cavalerie Korps; dit had
geen eigen veldpostkantoor maar, als
een soort van privilege, korpsveldpostkantoren bij de beide divisies. De taak
van de Controle-FPo's was het sorteren
en behandelen van de post op het niveau van het hoofdkwartier van het le-

ger, voorzover dit betrekking had op
post tussen militaire onderdelen binnen
het betrokken Ieger of daarbuiten. Aile
soorten veldpostkantoren hadden vergelijkbare taken, maar dan op hun niveau en binnen hun ressort; in uitzonderingsgevallens trekte hunwerkgebied
zich uit tot belendende eenheden. Hieronder is een lijst opgenomen met dediverse veldpostkantoren die van 19141918 op het grondgebied van het latere
Let! and werkzaam zijn geweest. De lijst
is samengesteld op basis van informatie
uit officiele bronnen, zoals archieven en
orders en bevelen van de bevelvoerende commandant en zijn chef-staf van
ofwel het 1e, se of 12e Leger, alsmede
door bestudering van het beschikbare
postale materiaal en andere militairhistorische literatuur.

Overzicht van de Russische veldpostkantoren op het grondgebied van het latere
Letland
type

in steun van

veldpostkantoor

of onder bevel van

/ocatie 1

periode

met herkenbare
code/nummer

Hoofdveldpostkantoor (MFPO)
Dvinsk

Dvinsk/Daugavpils

11.191508.1915

Retour-veldpostkantoren (RFPO's) van het Noord-Front
bijkantoor

Reshitsa/Rezekne

12.191502.1917

bijkantoor

Valk/Valka

12.191502.1917

Veldpostkantoren van de resp. hoofdkwartieren
'A'

1e Leger

Al't Shvanenburg/
Gulbene

05.191607.1916
10.191702.1918
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type

in steun van

veldpostkantoor

of onder bevel van

foe a tie 1

periode

met herkenbare
code/nummer

5• Leger

'K'

Valk/Valka

05.191707.1917

Dvinsk/Daugavpils

06.191509.1915
04.191602.1918

Kreitsburg/Krustpils

09.191504.1916

12• Leger

'Y'

Venden/Cesis

08.191507.1916

Riga

07.191621.08.1917

No.1

Garde

Valk/Valka

eind 08.191702.1918

(Reshitsa/Rezekne)

04.191606.1916

Controle-veldpostkantoren (Control FPOs)

.

Voor 'A', 'K' en 'Y' zie bij de veldpostkantoren bij de resp. hoofdkwartieren
Veldpostkantoren op legerkorpsniveau

No. 12

Garde

Reshitsa/Rezekne

03.191604.1916

No.3

1• Legerkorps

Yakobshtadt/
Jekabpils
(Modon/Madona)

No. 5

3• Legerkorps

Dvinsk/Daugavpils

06.191709.1917
10.1917 02.1918
12.191504.1916

No. 16

14• Legerkorps

Yakobshtadt/
Jekabpils
(Kreslavska/Kraslava)

03.191708.1917
09.191702.1918

12
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type

in steun van

veldpostkantoor

of onder bevel van

locatie 1

periode

met herkenbare
code/nummer

1 9• Legerkorps

No. 2 1

Dvinsk/Daugavpils

08.191502.1918

21 • Legerkorps

No. 23

Dvinsk/Daugavpils

09.191508.1916

(Riga)

08 . 191608.1917

(Venden/Cesis)

09.191702.1918

No. 25

23• Legerkorps

Yakobshtadt/
Jekabpils

09.191505.1916

No.34

2• Siberische
Legerkorps

(Riga)

08.191502.1916

Modon/Madona

02.191607.1916

(Riga)

08.191608.1917

(Venden/Cesis)

09.191702.1918

Kreslavka/Kraslava

09.191506.1916

(Dvinsk/ Daugavpils)

06.191603.1917

Valk/Valka

10.191702.1918

(Dvinsk/ Daugavpils)

01.1917-

,

No.36

No.37

1• Cavalerie Korps

27" Legerkorps

02.1918
No . 38

No.39

5• Siberische
Legerkorps

Valk/Valka

6• Siberische
Legerkorps

(Riga)

03.191605.1916
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type
veldpostkantoor

locatie 1

in steun van
of onder bevel van

periode

met herkenbare
code/nummer

43e Legerkorps

No. 51

3r Legerkorps

No. 52

Venden/Cesis

09.191702.1918

(Riga)

12.191508.1917

(Venden/Cesis)

09.191702.1918

(Riga)

04.191608.1916

(Kreslavka/Kraslava)

06.191702.1918

No. 102

2e Garde Cavalerie
Divisie

(Rezhitsa/Rezekne)

03.191606.1916

No. 104

6e Cavalerie
Legerkorps

Veliony/Vilani

01.191606.1916

(Modon/Madona)

06.191611.1916

(Dvinsk/Daugavpils)

08.191512.1915

(Rezhitsa/Rezekne)

03.191606.1916

(Baldon/Baldone)

07.1915

Remers hot/Skriveri

2 7. 1 2. 191 508.1916

(Dvinsk/Daugavpils)

08.191606.1917

Yakobshtadt/

07.1917

No. 110

#

1e Garde Caval erie
Divisie

No. 123 3

3r Legerkorps

Jekabpils

No. 124

14

1e Garde Korps

Gainash/ Ainazi

07.191708.1917

(Rezhitsa/Rezekne)

03.191606.1916

HET BALTISCHE GEBIED No. 3l,december 1997

type

in steun van

veldpostkantoor

of onder bevel van

locatie 1

periode

met herkenbare
code/nummer

28e Legerkorps

No. 126

29e Legerkorps

No. 127

(Yakobshtadt/
Jekabpils)

08.191509.1917

Al't Shvanenburg/
Gulbene

10.191702.1918

Dvinsk/Daugavpils

09.191512.1916

No. 132

7" Siberische
Legerkorps

2e Garde Korps

No. 156

Mitava/Jelgava

07.1915

Riga

07.191508 .1916

(Rezhitsa/Rezekne)

03.191606.1916

(Preili/Pre!i)

06.191501.1916

Riga

06.191501.1916

(Yakobshtadt/
Jekabpils)

09.1916-?

(Modon/Madona)

? - 08.1917

Kurlyand prov.

07.1915-

Reserve-veldpostkantoren(Res. FPOS)

4e Don-Kozakken

No. 104

Divisie
4e Cavalerie Divisie

No . 112

.

No. 133

2e Cavalerie Divisie

09.1915
?

09.191501.1916

(Kaluba/Kalupe)

01.191607.1916

Kreitsburg/Krustpils
No . 138

5e Fuselier Brigade

zie

FPO

No.5

09.1917
03.1916 06.1916
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type

in steun van

veldpostkantoor

of onder bevel van

locatie 1

periode

met herkenbare
code/nummer

No. 142

1• Kaukasische
Fuseliers Brigade
5" Cavalerie Divisie

(Ya ko bs htadt/
Jekabpils)
?

06.191507.1916
07.191602.1918

No. 145

124" lnfanterie

?

03.191612.1916

Divisie
No. 153

78• lnfanterie
Divisie

Livenhof/Uviini

03.191607.1916

No. 154

81 e lnfanterie
Divisie

?

10.191702.1918

No. 157

135• lnfanterie

?

07.1917-

Divisie

02.1918

Lines of Communications (FPTNs)

No. 209

Det. onder Gen.
Sirelius, 3• Don-

Kurlyand prov.

Kozakken Divisie

?

(Venden/Cesis)

.
No. 210

04.191508.1915
09.191506.1916
06.191610.1916

4 • Don Kozakken

?

Divisie
(Volmar/Valmiera)

07.191506.1916
07.191607.1917

No.211

Ussurische
Cavalerie Divisie

Lemzai/Limbazi

05.191607.1916

No. 221

1 5• Cavalerie
Divisie

(Dvinsk/Daugavpils)

10.191502.1917

?

04.191702 .1918

No. 22J4

zie bij

No. 244

1• Caval erie Divisie

16

FPO '('

(Kaluba/Kalupe,

12.1915-

Yakobshtadt/
Jekabpils)

02.1918
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Opmerkingen:
Voormalige Russische naam (let eens op de streng doorgevoerdetranscriptie)lmoder2

ne Letse naam
Door reorganisatie ontstaan uit een

CFPO

op de eerstgenoemde datum

3

Door reorganisatie ontstaan uit een Res . FPO op de eerstgenoemde datum

4

Werkte waarschijnlijk niet geheel onafhankelijk

De aangegeven locaties hebben een directe relatie tot de hoofdkwartieren van
de betreffende forma ties. Hierbij werd
uitgegaan van de vooronderstelling dat
het veldpostkantoor in dezelfde stad
was gelegen, hetgeen meestal, maar
niet altijd het geval was. Indien de
naam van de stad tussen haakjes is geplaatst, betekend dit dat het betreffende hoofdkwartier of het veldpostkantoor niet noodzakelijkerwijs geheel of
gedurende de gehele periode in die
stad verbleef, maar binnen een straal
van 50 km, of ten hoogste 50 km daarvandaan. Omdat er nog maarweinig officieel bekend is over de dispositie van
de te onderscheidenRussische militaire
eenheden aan het Noord-Front in de
periode 1916-1917, komen afwijkingen

voor bij de verschillende geraadpleegde
informatiebronnen. Daarom is het zeer
wei mogelijk dater, met betrekking tot
de opgegeven locaties, fouten zijn binnengeslopen. Hier moet nog worden
toegevoegd dat het hoofdkwartier van
het Noord-Front, dat zich in Pskov bevond ( dus niet in Letland, maar direct
over de grens), werd bediend door het
veldpostkantoor bij dat hoofdkwartier
(met Russische letter 'JI').
Ter afstempelingvan de te behandelen
post maakten aile Russische veldpostkantoren in Letland gebruik van het
standaard-'dubbelrings' type met een
brug voor de datum. Hieronder volgt
een lijst met de tot nu toe bekende
stempels die door de Russische veldpost werden gebruikt in Letland.

Overzicht van de bekende Russische veldpoststempels zoals gebruikt in bet latere
Letland
code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

MD. 1a

fllABH. IIOllEB. II01.JT.

28 I 17,5

1. 1

KOHTOPA D.BHHCKn I a
MD.IV

fllABH. IIOllEB. II01.JT.
KOHTOPA D.BHHCKn I B

29 I 19,5

( 1 . 1)

MD . 1d

fllABH. IIOllEB. II01.JT.

30 I 20

( 1 . 1)

29 I 18

( 1 . 1)

KOHTOPA D.BHHCKn In:
MD. 1z

fllABH. IIOllEB. II01.JT.
KOHTOPA D.BHHCKn I 3
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code

tekst in het stempel

MD.2b

fJIABH. ITOJIEB. rroqT.

afmeting

figuur

29 I 17,5

(1.2)

29 I 18,5

1.2

19118,5

(1.2)

29 118

(1.2)

(1.3)

KOHTOPA llBI1HCKo I 6
MD. 2v

fJIABH. ITOJIEB. rroqT. KOHT. I
* Bo llBI1HCKo I B

MD. 2zh

fJIABH. ITOJIEB. rroqT. KOHT.

I* Bo llBI1HCKo I )K
MD. 2z

fJIABH. ITOJIEB. rroqT. KOHT. I
* Bo llBI1HCKo I 1

MD. 3e

fJIABH. ITOJIEB. rroqT. KOHT. I
Bo llBI1HCKo I e

RtN.1a

OEPATHMI ITOJIEB. rroqT,
KOHT . CoB. <f>POHTA I** a

29118

RtN.1 b

OEPATHMI ITOJIEB. rroqT,

29,5 I 19

KOHT. CoB. <f>POHTA I** 6
RtN.1g

OEPATHMI ITOJIEB. rroqT,
KOHT. CoB. <f>POHTA I * * r

RtN.1 d

OEPATHMI ITOJIEB. rroqT,

27 118

(1.3)

KOHT. CoB. <f>POHTA I** .n.
A.1g

ITOJIEB . ITQqT.KOHT.JII1T.AI
*r *

27,5 1 17,5

1.4

K.1a

ITOJIEB. no qT. KOHT. JII1T. K I
**a

29 117

(1.5)

K.1v

ITOJIEB.ITQqT.KOHT.JII1T.KI
** B

29118

(1.5)

K.1g

ITOJIEB.ITQqT.KOHT.JII1T.KI
..... r

28 I 18,5

(1.5)

K.1d

ITOJIEB. rroqT. KOHT. JII1T. K I
...... .n.

30 I 18,5

(1.5)

K.1 e

ITOJIEB . ITQqT. KOHT.JII1T.KI
..... e

30 I 18

1.5

U.1v

ITOJIEB . ITQqT.KOHT.JII1T.YIB

28 117

1.6

U.1d

ITOJIEB.rroqT.KOHT.JII1T.YI.n.

28 117

(1.6)

U.1 e

ITOJIEB.ITQqT.KOHT.JII1T.Yie

28117

(1.6)

18
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code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

CA.1b

ITOllEB.rroqT.KOHTPOllH.
KOHT . I * lll1T. A 6

27,5118

(1.7)

CK.1a

ITOllEB . rroqT.KOHTPOllH.

26115,5

(1.7)

KOHT. I *niH. K a
CK.1b

ITOllEB.rroqT.KOHTPOllH.
KOHT.I* niH. K6

?

(1.7)

CU.1a

KOHTPOllH. ITOllEB. rroqT.

28 116,5

(1.8)

28,5 117,5

1.8

KOHT. I niH. Y I * * a
CU.1 b

KOHTPOllH. ITOllEB. rroqT,
KOHT. I niH. Y I * * 6

CU.1g

KOHTPOllH. ITOllEB. rroqT.
KOHT. I lll1T. Y I** r

26115,5

(1.8)

1 . 1( 1)-

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I

27 I 17

1.9

No.1 *
1.1 (2)-

ITOllEBA51 rroqT , KOHTOPA I
No.1 *

27 118

(1.9)

1.1 (3)-

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I
No.1 *

27,5 118,5

1 .1 0

31 .-

ITOllEBA51 rroqT, KOHTOPA I*

27,5 I 18,5

1 . 11

No.3*
5.1 a

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I*
No.5 a

28118

1 .12

5.1 v

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I*
No.5 B

30118,5

(1 .12)

5.2v

ITOllEBA51 rroqT, KOHTOPA I*
No.5 B

28 117

(1 .13)

5.2z

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I*
No.5 1

28,5 117,5

1 .13

21 .1-

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA I*
No. 21 *

28,5 118,5

1. 14

21.2(1)

ITOllEBA51 rroqT. KOHTOPA 111
21 ...

29 119

1 .15
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---code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

21.2(2)

TIOllEBAH TIO"llT. KOHTOPA I

29 I 19

1 .16

28 I 18,5

( 1 .17)

28 I 18

1 .17

28 I 18

(1 .18)

28,5 I 17,5

1.18

25,5 I 16

(1 .18)

28 I 17

(18)

28 I 18

1 .19

29,5 I 18

1.20

27 ( 1 cirkel)

( 1 .21)

31,5119

1 .22

28 I 18

1.23

28 I 19

(1.24)

28 I 18

(1.24)

28,5 I 18

(1.24)

27 I 18

(1.24)

28 I 19

(1.24)

No. 21
21.3a

TIOllEBA>I TIO"llT. KOHT. No . 21 I

**a
21.3b

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 21 I

** 6
23.1a

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 23 I

**a
23.1 b

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 23 I

** 6
23.1 v

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 23 I

**
23.1g

B

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 23 I

** r
23.2d

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT . .II. No.

221.!1.
23.3zh

TIOllEBAH TIO"llT. KOHT. No. 23 I

* lll1T X<*
25.1-

TIOllEBAH TIO"llT. I KOHTOPA

No. 25
25.2-

TIOllEBAH noqTQBAH I *
KOHTOPA No. 25

25.3-

TIOllEBAH noqT, KOHTOPA I*

No . 25
34.1a

TIOllEBAH noqT, K-PA No. 34 I

*a
34.1b

TIOllEBAH noqT. K-PA No . 34 I

* 6
34.1 B

TIOllEBAH TIO"llT. K-PA No. 34 I

*
34.1g

B

TIOllEBAH noqT, K-PA No. 34 I

* r
34.1d

TIOllEBAH noqT. K-PA No. 34 I

*.II.

20
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code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

34.10

ITOJIEBAH ITO'IT. K -PA No. 34 I

28 I 18

(1.24)

28 I 18,5

1.24

28 I 16,5

(1.25)

*D.
34.1e

ITOJIEBAH ITO'IT. K -PA No. 34 I
* e

37 .1-

ITOJIEBAH ITO'IT. I KOHTOPA I
*No. 37 *

37.2-

ITOJIEBAH ITO'IT. I KOHT. I * No.
37 ...

28,5 I 16,5

38.1 b

ITOJIEBAH ITO'IT. I KOHT. No. 38

29,5 I 19

1.26

30 I 18

(1.26)

28 I 17

(1.27)

I** 6
38 .1e

ITOJIEBA51 ITO'IT. I KOHT. No. 38

I ** e
39.1a

ITOJIEBAH ITO'IT. I KOHT. 39 I
**a

39.1b

I10JIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I
* ... 6

28 I 17

(1.27)

39.1v

l10JIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I

25,5 I 17

1.27

28/17

(1.27)

30 I 19

(1.28)

28,5 I 16

(1.28)

29 I 18

(1.28)

29 I 16

(1.28)

**
39 .1e

B

I10JIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I

** e
39 .2a

ITOJIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I
**a

39.2v

ITOJIEBAH ITO'IT. I KOHT. 39 I
**

39 .2g

B

I10JIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I
** r

39 .2d

ITOJIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I
* * D.

39 .2e

ITOJIEBA51 ITO'IT. I KOHT. 39 I
** e

29 I 19

1.28

51.1 A

ITOJIEBA51 ITO 'IT. I KOHT. No. 51

28 I 16,5

(1.29)

28 I 17

(1 .29)

I* A
51.1 B

ITOJIEBA51 ITO'IT. I KOHT. No. 51

I* E
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code
51.1

v

tekst in het stempel

afmeting

figuur

ITOJIEBA5I ITOt:IT. I KOHT. No. 51

28 I 16,5

(1.29)

28 I 17

1.29

28 I 16

(1.29)

28 I 17

(1.30)

29 I 16

1.30

I* B
51.1 G

IlOJIEBA5I IlOt:IT. I KOHT. No. 51

1* r
51.1 D

ITOJIEBA5I ITOt:IT. I KOHT. No. 51

I ., D.
52.1v

IlOJIEBA5I IlOt:IT. I KOHT. No. 52

I * a
52.1g

ITOJIEBA5I ITOt:IT. I KOHT. No. 52

I *r
52.1d

ITOJIEBA5I IlOt:IT. I KOHT. No. 52
I ., LI.

28,6 I 16,5

(1.30)

52.1 e

IlOJIEBA5I ITOt:IT. I KOHT. No. 52

29 I 17

(1.30)

27 I 18

1.31

28117

1.32

27 I 18,5

1.33

29 I 16

1.34

28 I 18

1.35

28,5 I 17

1.36

?

(1.37)

28 I 17

(1.37)

29,5117,5

1 .38

29,5 I 17,5

1.38a

I * e
R102 .1-

IlOJIEBA5I 3AllAC. IlOt:IT.
KOHTOPA I* No. 102 *

R 102 .2a

3AllAC.IlOt:IT.KOHT.No.1021
*a

R 104.1-

IlOJIEBA5I 3AllAC. IlOt:IT.
KOHTOPA I* No. 104 *

R 104.2a

3AITACHA5I ITOt:IT. KOHTOPA I
No. 104 **a

11 0.1 a

ITOJIEBA5I IlOt:IT. KOHT. No. 11 0

I ** a
R112.1v

3AITACHA5IIBII10t:ITOBA5I
KOHTOPA No. 112 I B

R 123.1 a

3AllACHA5IIaii10t:ITOBA5I
KOHTOPA No. 123 I a

R 123.1d

3AllACHA5IILI.II10t:ITOBA5I
KOHTOPA No. 123 I LI.

123.1g(1)

ITOJIEB.ITOt:IT.KOHT.No. 1231
** r

123.1 g(2)

22

ITOJIEB.ITOqT.KOHT.No. 1231
., ., r
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code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

123.1 d

IIOllEB.IIQqT.KOHT.No . 1231

?

(1.38)

...... JJ;

123.1 e

IIOllEB.IIQqT.KOHT.No. 1231
... * e

30 I 27,5

(1.38)

R124.1v

3AIIACH~IBIIIOqTOB~

29 I 17

1.39

29 I 18,5

(1.39)

KOHTOPA No. 124 I B
R124.1e

3AIIACH~IeiiiOqTQB~

KOHTOPA No. 124 I e
R126.1a

3AIIACH~

IIOllEB . rroqT.
KOHT. No. 126 I* a

28 I 17

(1.40)

R 126.1 b

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 126 I* 6

28 I 17

(1.40)

R126.1v

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 126 I* B

28,5 I 16,5

1.40

R 126.1e

3AIIACH~

IIOllEB. ITO qT.
KOHT. No. 126 I* e

28 I 17,5

(1.40)

R127.1v

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 127 I* B

27 I 17

1 .41

R127.1d

3AIIACHA5I IIOllEB. IIOqT.
KOHT. No. 127 I* JJ:

?

(1 .41)

R127.1e

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 127 I * e

28117,5

(1 .41)

127.1 v

IIOllEB.IIOqT.KOHT.No. 1271
* lll1T. B

27,5 I 18

1.42

R132.1v

3AIIACH~ IlOllEB. rroqT.
KOHT. No. 132 I* B

?

(1.43)

R 132.1 d

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 132 I* JJ:

28 I 16,5

(1.43)

R132.1e

3AIIACHA5I IIOllEB. rroqT.
KOHT. No. 132 I* e

28 I 17,5

1.43

132.1a

IIOllEB.IIOqT.KOHT.No. 1321

28 I 17

(1.43)

28 I 18

(1.44)

*a

132.1 v

IIOllEB.IIQqT.KOHT.No. 1321
*B
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code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

132 .1d

nonEB.noqT.KOHT.No. 1321

27,5 I 16

(1.44)

*.n;
132 .1e

nonEB.noqT.KOHT. No. 1321
... e

28 I 17,5

(1.44)

132.2zh

nonEBA51 noqT. KOHTOPA No.
132 I ...... :»<

28 I 17

1.44

R 133.1 v

3AnACHA51 nonEB . noqT.

28 I 17

KOHT. No. 133 I*
R 138.1 b

B

3AnACHA51 nonEB . noqT.

28 I 17

1.46

28 I 17,5

1.47

28 I 17

(1 .47)

28 I 17,5

1.48

28 I 18

1.49

28,5 I 17,5

1.50

28118

(1.50)

28 I 16

1 .51

28 I 16

(1.50)

28 I 17

( 1 .51)

27 I 17

1.52

29,5 I 19

(1.53)

KOHT. No. 138 I* 6
R142.1v

3AnACHA51 nonEB . noqT.
KOHT. No . 142 I*

R 142 .1e

B

3AnACHA51 nonEB. noqT.
KOHT. No . 142 I* e

R 145.1 v

3AnACHA51 non. noqT. KOHT.
No. 145 I*

R 153.1 g

B

3AnACHA51 non. noqT. KOHT.
No . 1531*r

R 156 .1a

3AnACHA51 non. noqT. KOHT.
No.1561*a

R156.1b

3AnACHA51 non . noqT. KOHT.
No.1561*6

R 156.1v
R 157.1A

3AnACHA51 noqT. KOHT. No.
1571*A*

R 157.1G

3AnACHA51 rroqT. KOHT. No.
1571*f*

R 157 .10

3AnACHA51 noqT. KOHT. No.
1571*D.*

L209 .1b

3TAnHOE nonEB . n.T.O. No.
209 /** 6

L210 .1a

3TAnHOE nonEB . n .T .O. No.
2101**a

24
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code

tekst in het stempel

afmeting

figuur

L211 . 1a

3TAITHOE ITOJIEB. Il.T.O. No.

30/18

1.53

27 I 17

(1.52)

27,5 I 17,5

1.54

26 I 15

1.55

211/**a
L211.1b

3TAITHOE ITOJIEB. Il .T.O. No.
211 1**6

L 221 .1-

3TAITHOE IlOlJT. TEJI . OT,U. No.
221 *

L 244.1-

3TAITHOE IlOlJT. TEJIEfP. OT,U. I
*No. 244 *

L 244.2.1.

3TAIT. IlOlJT. TEJIEfP. OT,U. No.
244 I * 1 *

27 I 18

1.56

L 244.3.1.

3TAITHOE IlOlJT. TEJI . 0. No.

26 I 15

1.57

244 I * 1 *

Noot: Het veldpoststempel met het serienummer 'a' van het retour-veldpostkantoor van
het Noordelijk Front werd gebruikt in het bijkantoor te Rezhitsa, die met de serienummers
'b', 'g' en 'd' in het bijkantoor te Valk .

Verklaring voor het gebruik van de
voorgaande lijst:
1 De code van het stempel heeft een
relatie met de status/soort van het
veldpostkantoor (FPO ), dit in overeenstemming met de stempelcode.
Let wel: dit behoeft niet gelijk te
zijn aan de actuele status van het
FPO, aangezien veldpostkantoren
die na reorganisatie opgewaardeerd werden, het aanwezige sternpel gedurende tangere tijd behielden. Deze code bestaat uit:
a een hoofdletter(soms ook een
kleine letter) die de status van
het FPO aangaf. M = Main/
Hoofdveldpostkantoor, Rt =
Retour, C = Controle, R =
Reserve, L= 'Lines of Communications'; indien er geen letter
is, dan behoort het betreffende
veldpostkantoor dan wel bij een

Legerhoofdkwartierdanwel tot
een Korps;
b een letter of een een-, twee- of
driecijferig nummer na de eerste letter(s) duidt op de taak
van het veldpostkantoor. Is de
eerste letter een M, dan staat
dit voor Hoofd enz., terwijl een
R voor retour staat. Codeletter
of -nummer staan voor andere
soorten veldpostkantoren;
c een nummer achter een punt
geeft het nummer ( rimgtelwoord) van het FPO aan;
d een letter (oftwee letters) is de
Engelse transcriptie van de
Russische seriecodeletter in het
stempel of een nummer ( na een
punt) indien er een serienummer is in plaats van een lettercode; indien er in het geheel
geen seriecode is, is in plaats
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daarvan een liggend streepje '-'
opgenomen;
e indienertweeofmeerstempels
met dezelfde code zijn, of juist
zonder enige code, en het geheel is identiek, is er een extra
nummer tussen haakjes bij geplaatst.
De tekst in de omtrek van het
Russische stempel is normaal met
de wijzers van de klok mee geplaatst; indien een ander deel van
het stempel in het onderste deel
tegen de wijzers van de klok in is
aangebracht (zelfs indien dit
slechts bestaat uit een nummer of
sterretje (*) wordt dit aangegeven
achter het teken '/'.
De afmetingwordt aangegeven als
de diameter van de buitenste en
binnenste ring van het poststempel.
een verwijzing naar de figuur tussen haakjes betekent dat het betreffende stempel lijkt op het
stempelwaarnaarverwezenwordt,

2

3

4

+ Figuur

doch het stempel kan hiervan afwijken,
wat betreft afmeting, codeletter, FPONo., enz. De datum in het afgebeelde
poststempel behoeft niet noodzakelijkerwijs te corresponderen met het tijdvak waarin het in Letland gebruikt kon
worden.
In de lijst hierbovenzijn stempels opgenomen van die veldpostkantoren die in
Letland verbleven in de aangegeven peri ode, maar bovendien zijn de veldpostkantoren opgenomen die zowelvoor als
na de aangegeven peri ode aldaar verbleven. Indien een stempel van een
veldpostkantoor bekend is waarvan het
gebruik ligt voor ofna de periode van
verblijf in Letland, is dit niet opgenomen in de lijst, alhoewel het mogelijk is
dat dit ook in Letland werd gebruikt.
Aanvullende informatie daarover is gewenst. De figuren 2 tot en met 30 geven
een aantal voorbeelden van post zoals
deze werd verzorgd door Russische
veldpostkantoren in (het latere) Letland.

I: Verschillende typen veldpoststempels met datum, zoals gebruikt in het latere Let-

land

1.1

26

1.2

1.3
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1.4

+ Figuur

I: Verschillende typen veldpoststempels met datum, zoals gebruikt in het latere Let-

land

1.5

1.6

1.7
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1.9
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1.20
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+ Figuur

I: Verschillende typen veldpoststempels met datum, zoals gebruikt in het latere Let-

land

1.21

1.22

1.25

1.29

1.30

1.23

1.24

1.27

1.28

1.31

1.32
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1.33
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1.34
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+ Figuur I: Verschillende typen veldpoststempels met datum, zoals gebruikt in het latere Letland

1.37

1.38

1.39

1.38a
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~
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1.40

1.41

b

1.42

1.43
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1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51
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+ Figuur

I: Verschillende typen veldpoststempels met datum, zoals gebruikt in het latere Let-

land

1.52

1.53

1.55

154

1.57

+ Figuur 2:

Kaart, vrij van port, verstuurd naar het Hoofdkwartier van het 18e Legerkorps van

Cherny Posad, gesorteerd en doorgezonden door het Hoofdveldpostkantoor te Dvinsk (M 0.1 d)

30
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: _/'

+ Figuur 3: Kaart, vrij van port, gerichtaan het I• Genie Park te Dvinsk, gepost in het TPO (treinpostkantoor) op de lijn Tukkum-Riga en behandeld op het Hoofdveldpostkantoor te Dvinsk (MD.2zh)
·-··.::.. -~ - ·- -,~

-

'/} .1/~0./
:' :-r - · ..--·;J

,

+ Figuur 4:

L/

..

--~-

.

Kaart, vrij van port, aangeboden aan het Legerkorps Veldpostkantoor No. 25 (25.3-)

door een militair van het Hoofdkwartier 23• Legerkorps en verstuurd naar Staro-Fennern; afgehandeld door het bijkantoor van het Noordelijk Front te Rezhitza en wei het Retour-Veldpostkantoor
daarvan (RtN.I a). In april 1916 in was veldpostkantoor No. 25 geloceerd in Jakobshtadt/Jekabpils
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+ Figuur 5: Kaart, vrij van port, verstuurd via het Legerkorps Veldpostkantoor No. 34 (34.1a) door
een militair van het I 18• Vrijwilligers Hulp Transport Bataljon van het 564• Transport Regiment naar
een hospitaal in FortAiexeevski (bij Oranienbaum) en afgehandeld door het bijkantoorvan het Noordelijk Front te Rezhitza, en wei het Retour-Veldpostkantoor daarvan (RtN.Ia). In januari 1916 was
veldpostkantoor No. 25 geloceerd te Modon/Madona

+ Figuur 6: Kaart, vrij van port, gepost bij het Legerkorps Veldpostkantoor No. 34 (34.1 v) en geadresseerd naar Chirkovitsy in de provincie Petrograd en afgehandeld door het bijkantoor van het
Noordelijk Front te Valk en wei het Retour-Veldpostkantoor daarvan (RtN.I b) De locatie van dit
veldpostkantoor was dezelfde als onder figuur 5 aangegeven
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+ Figuur 7: 3-kopeken-briefkaart, verstuurd door een niet-militair van een plaats ergens in NoordLetland en afgehandeld door het bijkantoor te Rezhitsa en wei het Retour-Veldpostkantoor daarvan
(RtN.Ia)

c{i "\ . j

....

:...

·~-

~

.

.

--

. .;,

--.--

.., -

(

.
'·

;.

\

-

-~

:~

~

..

~'

.....

....: . ;

·-~ -:-

..

~-·

'Y'·

·:.: ) C'
·.·;-:-.:-:-:- ....·\.1:- ..~: :_:

., ' ~ • . ••

..(l ...: '

:.

' • . ·,. : .<~ . • ' .

. . 1' .

;,.·•.

(

+ Figuur 8: Kaart van een niet-militair, verstuurd naar Yuryev{fartu, gefrankeerd met een zegel van
3 kopeken (conform de regels) en afgehandeld door het bijkantoor te Valk en wei het Retour-Veldpostkantoor daarvan (RtN.Ig)
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+ Figuur 9: Kaart van een militair (vrij van port) verzonden naar Revei/Tall inn en gepost bij het Veldpostkantoor van het Hoofdkwartier 'K' (K.I e) te Dvinsk/Daugavpils

+ Figuur I 0: Kaart (vrij van port) verzonden naar Petrograd en gepost bij het Veldpostkantoor van
het Hoofdkwartier 'U' (U.I v) door een militair die diende bij de Dienst van de Kwartiermeester-Generaal van het Hoofdkwartier van het 12" Leger. In april 1916 was het veldpostkantoor 'U' geloceerd
te Venden/Cesis
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+ Figuur II: Kaartverzonden dooreen militair (vrij van port), gepost bij hetveldpostkantoorvan het
Legerkorps No.5 I (5 I.IA) en behandeld door hetControle-Veldpostkantoor'U' (CU.I b).ln januari
1917 was veldpostkantoor 'U' in Riga en veldpostkantoor 5 I daar direct in de buurt en wei in Shlok/
Sloka
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+ Figuur

.

.

..

12: Soldatenkaart (vrij van port), geadresseerd naar Petrograd en gepost bij het veldpost-

kantoor van het Legerkorps No. 21 (21.2b) in Dvinsk/Daugavpils
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+ Figuur 13: Soldatenkaart (vrij van port), geadresseerd naar Rezhitsa/Rezekne, gepost bij het veldpostkantoor ven het Legerkorps No. 23 (23.2d). In oktober 1916 bevond dit kantoor zich ten zuidoosten van Riga

)

+ Figuur 14: Brief van een militair, portvrij verstuurd naar Katerinen/Kadrina en gepost bij het veldpostkantoor van het Legerkorps No. 25 (25.2-), toentertijd in Yakobshtadt/Jekabpils
36
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+ Figuur I 5: Kaart, portvrij, verzonden naar Narva en aangeboden aan het veldpostkantoor van het
Legerkorps No. 38 (38. 1b) door een militair die diende bij de 3• Batterij van een Artillerie Brigade.
In april 1916 bevond dit veldpostkantoor zich te Valk/Valka

:· . ·....: •. --. -.. ..
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:

+ Figuur 16: Militaire 'vrij van port'-kaart, geadresseerd naar Moskou en aangeboden op het veldpostkantoorvan het Legerkorps No. 39 (39.2g).ln mei 1917 bevond dit veldpostkantoor zich vlakbij
Riga in de huidige plaats Jurmala
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+ Figuur 17: Kaart, portvrij verzonden naar Kvellenshtein en aangeboden aan het veldpostkantoor
van het Legerkorps No. 51 (51.1 G) door een militair die diende bij het 423• Valdai lnfanterie Regiment. In februari 1916 bevond dit veldpostkantoor zich in de directe omgeving van Riga

+ Figuur 18: Soldatenkaart (vrij van port), gezonden aan een gewonde militair in het I • Hospitaal van
de 14" Siberische Fuseliers Divisie en aangeboden aan het veldpostkantoor van Legerkorps No. 52
(52.1 v). In augustus 1917 bevond veldpostkantoor No. 51 zich in de omgeving van Kreslavka/Kraslava
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Riga. Schwarzh.lupterhaas .
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+ Figuur 19: Kaart, aangeboden aan het Reserve Veldpostkant oor No. I 12 (R I 12.1 v) door een militair die diende bij het 4• Novotrotsk-Jekaterininski Dragonder Regiment. De frankering met 3 kopeken was onnodig. Mei 1915 bevond het veldpostkantoor No. I 12 zich in Riga
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+ Figuur 20: Soldatenkaart (vrij van port) verstuurd naar Torgei!T ori en aangeboden aan het veldpostkantoorvan het Legerkorps No. 123 ( 123. 1g( I )).In januari 1916 bevond dit veldpostkantoorzich
bij het treinstation van Remershof/Sknveri
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+ Figuur 21: Militaire brief (vrij van port) verzonden naar Kedenpe/Keava, aangeboden aan het veldpostkantoorvan het Legerkorps No. 126 (RI26.1 e), waarbij hetdatumstempelvan hetoude ReserveVeldpostkantoor werd gebruikt. In april 1917 bevond dit veldpostkantoor zich in de omgeving van
Yakobshtadt/Jekabpils
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+ Figuur 22: Kaart van een militair (vrij van port) geadresseerd naar Kislovodsk en aangeboden aan
hetveldpostkantoorvan Legerkorps No. 127 ( 127.1 v), waarbij het datum stem pel van het oude Reserve-Veldpostkantoorwerd gebruikt. Ditveldpostkantoor bevond zichtoentertijd in Dvinsk/Daugavpils
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+ Figuur 23: Kaart van een militair (vrij van port) geadresseerd naar Yuryev/Tartu, aangeboden aan
het veldpostkantoor van het Legerkorps No. 127 ( 127.2v), toentertijd in Dvinsk/Daugavpils
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+ Figuur 24: Kaart, vrij van port, geadresseerd naar Wesenberg/Rakvere, aangeboden aan het veldpostkantoor van het Legerkorps No. I 3 2 ( 13 2. Ie). waarbij het datumstempel van het oude ReserveVeldpostkantoor werd gebruikt. De kaart werd verstuurd door een militair die diende bij het 434e
lnfanterie Regiment. In december 1915 bevond veldpostkantoor No. 132 zich te Riga
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+ Figuur 25: M ilitaire kaart, eveneens van veldpostkantoor I 32 ( 13 2. 1e), met hetzelfdeveldpoststempel als de vorige, maar nu is daaruit hetwoord 'reserve' verwijderd. Ook in juni 1916 bevond dit veldpostkantoor zich te Riga
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+ Figuur 26: Kaart (vrij van port) geadresseerd naar Revei{Tallinn en aangeboden aan het ReserveVeldpostkantoor No. 14 2 ( 14 2.1 v). ln februari 1916 bevond ditveldpostkantoorzich ergens in de omgeving van Yakobshtadt/Jekabpils
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+ Figuur 27: Kaart (vrij van port) geadresseerd naar Petrograd en verstuurd door een militair die
diende in het 18e Don-Kozakken Regiment. De kaart werd aangeboden aan het 'Lines of Communications' -veldpostkantoor No. 209 (L209.1 b). De specifieke locatie van dit regiment is niet bekend,
maar dat moet zijn in het gebied van verantwoordelijkheid van het 12e Leger
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+ Figuur 28: Kaart (vrij van port) geadresseerd naar Revel(rall inn en wei naar een militaire klerk van
het ISe Oekrai: nse Huzaren Regiment, dat deel uitmaakte van de ISe Cavalerie Divisie. De kaart werd
aldaar in ontvangst genom en door het veld postkantoor 'Lines of Communications' No. 221 , September 1916 bevond dit veldpostkantoor zich in de omgeving van Dvinsk/Daugavpils
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+ Figuur 29: Sol daten brief (vrij van port) verzonden naar Revei/Tall inn en aangeboden aan het veldpostkantoor t .b.v. de 'Lines of Communications' No. 244 (L244.1-). Dit veldpostkantoor bevond zich
in het gebied van verantwoordelijkheid van het
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+ Figuur 30: Kaart (vrij van port) verzonden naar het station Udel'naya en aangeboden aan het veldpostkantoor t.b.v. de 'Lines of Communications' No. 244 (L244.2-). Afzender diende in het 3• Eskadron van het Petrograder Ulan en Regiment van Graaf Men'shikov. In april 1916 bevond veldpostkantoor 244 zich in de omgeving van Yakobshtadt/Jekabpils
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INTERNET EN HET 'BALTISCHE GEBIED'
JANKAPTEIN

e titel boven dit stukje lijkt een wat vreemd onderwerp voor ons blad
en eerder in een computertijdscbrift tbuis te boren. Bij bet rondkij~==1 ken op Internet kwam ik ecbter zoveel tegen dat met ons verzamelgebied te maken beeft, dat bet mij de moeite waard leek er iets over te scbrijven.
Ook leden, die thuis of op het werk
geen computer met een Internetaansluiting hebben, kunnen in veel open bare bibliotheken terecht om hiermee
kennis te maken. Zo is bijvoorbeeld in
de openbare bibliotheek van Utrecht
een mogelijkheid voor het publiek om
gebruik te maken van Internet. In de
bibliotheek waar ik zelf werk, Maarssenbroek, komt binnenkort een Internetaansluiting, en wie eens - samen
met mij- wil kijken, kan contact opnemen.
Internet: wat is bet en wat kun je ermee
Internet is eigenlijk een netwerk van
miljoenen computers die aan elkaar gekoppeld zijn, zodat je van de ene computer snel naar de andere computer
kan om er informatie te vinden. Ik zal
niet teveel ingaan op de technische zaken en alleen wat hoofdzaken vermelden.
Een computer thuis, of op het werk,
kan via een telefoonlijn met een computer verbonden worden die toegang
tot Internet geeft, een zogenaamde
'provider'. Zo'n provider heeftoveral in
hetland inbelpunten, zodat je altijd het
lokale telefoontarief betaalt, ook als je
verbinding hebt met een computer in
een ander deel van de wereld. Thuis
heeft men nog een apparaat, een mo-

dem, nodig om de computer op de telefoonlijn aan te sluiten. Verder is nog
een abonnement bij de provider nodig,
want die doet dat ook niet voor niets.
Op het meest bekende deel van Internet, het World Wide Web, zijn de
'bladzijden' die men op het scherm
krijgt, in een aparte 'taal' geschreven.
Thuis heeft men dus op de computer
nog een programma nodig, een 'webbrowser', om de gegevens weer te vertalen en op het scherm te krijgen.
Als er eenmaal een verbinding is tussen
uw computer en een andere computer
op Internet, kan je door te klikken op
bepaalde woorden naar andere bladzijden met informatie op die computer
gaan, of zelfs naar een 'bladzijde' op
een heel andere computer in een heel
ander deel van de wereld.
Een bladzijde die je interessant vind,
kunje afdrukken of op je eigen computer laden om in een tekst te gebruiken.
Filatelie en in bet bijzonder bet Baltiscbe gebied op Internet
Hie rna ziet u zo'n afgedrukte bladzijde
van Internet, die te vinden is op een
Amerikaanse computer. Ikzelf ben via
allerlei omwegen hierop terecht gekomen. Rechtsboven staat een code, en
dat is het 'adres' van deze bladzijde.
Door in de 'webbrowser', het 'vertaal-
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programma' op uw computer, waarmee
u op Internet kijkt, dit adres in te tik-

ken, komt u direct op deze bladzijde terecht.

Joseph Luft's Philatelic Resources on the Web

http://www . execpc.com/~joeluft/resource . html

Joseph Luft's Philatelic Resources on the Web

Last update: January 7, 1997

If you know of any stamp related resources on the World Wide Web which I haven't listed, I
would greatly appreciate your input. Also, please let me know if any of my philatelic links have
ceased to function.

Page down to access new additions to my philatelic resources.

Philatelic Resource Categories
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

General Philatelic Resources
Philatelic Shows and Societies
Postal Authorities
Country-Specific Resources
Downloadable Images
Collector's Stamp Pages
Commercial Offerings
Philatelic Software
Philatelic Auctions
Other Philatelic Sites

New Additions
January 1, 1997 to January 4, 1997

= Rainer's Stamp Corner: Fine Stamps and Postal History Worldwide (Rainer Fuchs- Germany)
= Jennifer Zambory's Stamp Page (Jennifer Zambory- Canada)
- Sea Turtle Postage Stamps of the World (Nancy B. Linsley and George H. Balazs- United
States)
- Bahamas Postage Stamps and Postal History (Peter J. Roberts- United States)
46
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Deze pagina bevat een overzicht van allerlei bronnen op Internet die voor de
verzamelaar van belang zijn. Door telkens te 'klikken' met de muis op bepaalde woorden (het pijltje van de muis
verandert dan in een handje ), komt
men op een nieuwe pagina. Deze plaats
(of 'website'), is bij mijn we ten de beste
plek om te beginnen met zoe ken. Het is
een computer in Amerika en het adres
is: http://www.exeqx;.com/-joeluft!
resource.html.

Door op deze bladzijde nummer 4
'Country-specific Resources' aan te
klikken krijgen we een nieuwe 'bladzijde' met een alfabetische lijst van Ianden, en daarop klikken we uiteraard de
'Baltic States' aan. Dan worden we
doorverbonden met een andere computer en komen we op de hieronder afgedrukte bladzijde terecht:

http://titan. fullerton .edu/~skowalsk/balti c/

Baltic States Philatelic Page

Baltic States Philatelic Page
Last Updated December 25, 1996

This page is intended to be a central resource for all philatelic information related to
the Baltic States, including:
- Estonia
Estonia Subject Index
= Estonia Stamp Images & Information 1991-1996 (Sami Paaskoski. Finland)
·- Latvia
- Latvia Post
Latvia Subject Index
Latvia Stamp Images 1919-1940
:::: Latvia Stamp Images 1991-1996
- Lithuania
= Lithuania Subject Index
Lithuania Catalog Translation
- Central Lithuania
- Memel

=

=

=
=

Baltic States Philatelic Resource Categories:
- Literatu~e (last updated 28 September 1996)
- Societies (last updated 10 August 1996)
- Dealers (last updated 25 December 1996)
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Vanaf deze 'pagina'- op een heel andere computer- (adres: http://titan.
fullerton.edu/- skowalsk/balticl) kan
men weer naar andere websites (pagina's). Niet alles is even interessant,
maar het is een goed punt om verder te
gaan. Als we bijvoorbeeld 'Estonia Subject Index' of 'Lithuania Subject Index'
aanklikken, komen we op een Amerikaanse computer met informatie over
die Ianden. Ook zijn er verbindingen
('links') te leggen met computers van
instellingen-overheid, musea, onderwijs, enzovoort- in Litouwen en Estland.
Als we 'Latvia Post' (een 'link' op deze
Baltic States Philatelic Page) aanklikken, worden we doorverbonden met de
computer van de Letse Post in Riga.
Als u plaatjes zoekt van de Letse postzegels: die zijn hier te vinden ( adres:
http://www.riga.post.lv/).
Een andere interessante pagina die via
de 'Baltic States Philatelic Page' te vinden is:
• http://hercules.geology.uiuc.edu/
- peterm/rossica.html, de site van
'The Rossica Society of Russian
Philately' geeft informatie over lidmaatschap, inhoudsopgaven van
de laatste nummers van het tijdschrift Rosska, een overzicht van
publicaties van de vereniging, en
verwijzingen (links) naar andere
'websites'.
Via de Baltic States Philatelic Page
kan, zoals u ziet, ook nog gekeken worden naar de rubriek literatuur (waar inderdaad het nieuwe boek van Harry
von Hofmann vermeld werd), verenigingen (aileen het adres van de 'Cuyahoga Latvian Philatelist Club', waar je
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met vragen terecht kan: 1460 West
Clifton Blvd., Lakewood (Ohio), 441073309).
Verder is er nog informatie te vinden
over handelaren, adressen van verzamelaars en nieuws (met een bericht
over vervalsingen van de eerste uitgifte
van Letland.
Overige adressen, die ik tegenkwam:
• http://dspace.dial.pipex.com/town
/square/ac752/museuml.htm:
'Philatelic Museums & Libraries':
een overzicht van de hele wereld
(aileen de postadressen);
• http://www.stampworldcom: een
zeer algemene verzamelpagina
over alles wat met filatelie te rnaken heeft;
• http://briefmarke.com/inhalt/verz.
htm: een verzamelpagina met links
naar andere pagina's, maar nu
Duitstalig;
• http://www.din<ronline.de/ seiten/
go16sb.htm: ook een Duitse verzamelpagina met links naar andere
plaatsen;
• http://sammler.com/bm/bmlinks.h
tm#ExtLink: een uitgebreide
Duitstalige verzamelpagina;
• http://www .din<ranline.de/seiten/
go02b.htm: de verzamelpagina van
de Duitse bibliotheken, voor ons
verzamelgebied dus wel interessant. Via deze pagina kan men komen in de catalogi van Duitse bibliotheken. Zelf heb ik gekeken in
de 'Hamburger Verbundkatalog'
( adres: http://www.uni-hamburg.
de/- biblio Online/opac_uh .html),
eenzeer ge bruiksvriendelijke catalogus. Ik vind er via zoe ken op onderwerp inderdaad de boeken van
Harry von Hofmann, en ook 'Eu-
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•

•

ropa im Umbruch: Polen, die Baltische Staaten. Moderne Post- und
Zeitgeschichte im Spiegel der Philatelie I Frank Golczewski';
http://www.konbib.nl/: om wat
dichter bij huis te blijven: De Koninklijke Bibliotheek;
http://www.age.or.jp/x/nabemasa/
forerunner/forerunnerl.html: een
pagina van een verzamelaar die
bezig is zijn collectie op Internet te
zetten. Het duurt wei ontzettend
lang voordat de pagina op je
scherm staat, omdat het vooral afbeeldingen zijn;

•

http://sunflower .singnet.com.sg/
- tanwc2/stamps/articles.htm:een
plaats met artikelen over Oost-Europese filatelie. Nu stond er niets
op over het Baltische gebied, maar
wei bijvoorbeeld de volledige tekst
van een artikel 'His tory of modern
Ukrainian stamps, with particular
emphasis on overprints by Leo
Markausas'.

We Iaten op de volgende pagina's wat
voorbeelden zien. De webpagina's zijn
wat ingekort, anders pasten ze niet op
de bladzij.

Briefmarke.com : Verzeichnis deutschsprachiger Webseiten

http://briefmarke.com/ inhalt/verz.htm

Verzeichnis deutschsprachiger Webseiten fiir den Philatelisten
Unser Infoservice
Sie werden automatisch per
e-mail tiber Neueintrage
benachrichtigt.

Letzter Update: 11.04.1997

Neue Seiten anmelden
Teilen Sie uns neue Seiten
oder A.nderungen mit. Der
Eintrag ist selbstverstandlich
kostenlos.

tiber 10 neue Eintrage

Informationsseiten

= Bayerische Briefmarken
G

Postmuseum Ntimberg
Schweizer Postmuseum
PTT - Schweiz

-

nurein
Mauskliclc

weiter!
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http://www .age. or .jp/x/nabemasa!forerunner/forerunner l.html

Forerunner

FORERUNNER
ffi» Y)f~ojgjrjA,i13 ¢<1""'£.-:----;"fhfCJc l,o x"?-- ,o ,M,J.d 795"N)JI [f%of'~jq•aS,,E,~}~
- X•O,ESO,J.l,A,a o<C<@SO,I"-'B,E,~,e"n O,©,c; o<C'D,»,J.l,A o<C<@SO 0 A,»,J.l,A,

Territory of Poland
1795
1791

from Mitau(Jelgawa)
toVervier
via Wesel

Russian Empire
1795- 1858
1829

from Riga
to London

via Memel
send by Rotterdam steamer

........... ............................=.......
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Briefmarken Hauptseite

http://sammler.com/bm/briefm.htm

Letzte Anderung 14.4.97
······· .. ·········•·•· ................. = =
·· ··=······=·······=·····=··=·····=······· ····· ················································ .......................

9.1843

Briefmarken und Philatelie
Jom SPRYN! r

1885
VJVJVJ .sp ryn f't. co nt

Zahler seit 1.1. 97 von cgi.sprynet.com

Ubersicht
~Fragen von Sammlem ~ ..
iJE.in ~leiner geschichtliclier Uberblick aus der Welt der Briefmarken ~
. Mot1vmarken
~Nachrichten Alles neue in der Welt der Briefmarken
r1 o~ware zum Verwalten von Briefmarken
.
. .
.
f!Bnefmarkenbewertungen Ungefahre Handelspre1se der wicht1gsten Bnefmarkenausgaben
iiJAuktionskalender
[IJLinks von Briefmarkenauktionatoren
liJLinks von Verlagen
IIJLinks von Sammlem und Vereinen
erschiedene Links
~ bersicht der teuersten und bekanntesten Briefmarken der Welt Was sind die teuersten Marken der
Welt wert?
~Preislisten I Briefmarkenangebote im Internet
liSammelgebiete Die britischen Kolonien als Sammelgebiet

!5
n
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The Rossica Society

http://hercules.geology. uiuc .edu/-peterm/rossica.htm 1

Welcome To

The Rossica Society
of Russian Philately

The society that slays dragons
The Rossica Society is a worldwide society devoted to all aspects of Russian philately, from the
pre-stamp days oflmperial Russia to current post-Soviet philately. The society publishes two issues
per year of the award-winning Rossica Journal, which carries information on all facets of Russian
stamps and postal history.
Check us out for more information on:
- Benefits of Membership
,_ The Rossica Journal
:- Society Publications
- Rossica Awards

Benefits of Membership
As a member of the Rossica Society, you'll receive:
Two issues of the Rossica Journal per year. Contents of the latest journal.
- An expertization service, including one free expertization per year.
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RIGA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 en 9,
(STADS)POSTKANTOREN
VMARCILGER
R. VAN WIJNEN (vertaling en bewerking)

+ Afbeelding I
~

De dagtekeningstempels van Riga met achter de plaatsnaam een cijfer
~ ~~1( 1 boeien me om verschillende redenen allanger.
.
i
·I Toen er nog geen literatuur beschikbaar was, vroeg ik me af tot hoe
verde nummering zou doorlopen en welke stem pels waren gebruikt, maar vooral wilde ik weten wat het nummer betekende.
Met name over het laatste aspect gaat dit artikel. De beer V. Marcilger, die jarenlang in Riga woonde en werkte, verzorgde de tekst. Zelf trok ik dit voorjaar
kriskras door Riga op zoek naar de stadsdelen, straten en gebouwen bij de
postkantoren Riga 1 t/m Riga 9.
De begrippen stadspost en stadspostkantoor kunnen verwarrend werken.
De 'traditionele' stadsposten ontstonden in de vorige eeuw onder andere in
Duitsland en Rusland als aanvulling op
de nationale postdiensten. Deze laatsten vervoerden post slechts van stad tot
stad. Stadsposten (vaak gei:nitieerd
door de lokale overheid) verzorgden de
verdere verdeling van de post over de
stad; ook werden in stadsdelen kantoren geopend. Er is dus sprake van overdrachtvan post tussen twee elkaar aanvullende postorganisaties. Na de integratie van de stadsposten in de nationa-

le postdienst bleef bijvoorbeeld de benaming 'stadspostkantoor' in gebruik,
hoewel het in feite ging om rijkspostkantoren in bepaalde stadsdelen.
We vinden het vandaag de dag heel gewoon dat de post aan huis bezorgd
wordt. Ookweten we niet beter dan dat
we in grotere steden, behalve op het
hoofdpostkantoor, ook op postagentschappen in de wijken en voorsteden
terecht kunnen voor onze postale zaken.
Tot ver in de tweede helft van de negentiende eeuw was dat in Rusland
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heel anders. De Russische Rijkspost
verzorgde slechts het vervoer van post
tussen postkantoren. Bestelling aan
huis vond niet plaats en in dat verband
kent iedereen wei brieven zoals in afbeelding 2 afgebeeld: slechts voorzien
van de naam van de geadresseerde en
diens woonplaats. In steden en dorpen

kenden de inwoners de aankomsttijden
van de post en op het postkantoor haalde men zijn post af. Dat was mogelijk
omdat de steden veel kleinerwaren dan
nu; zo telde Riga in 1867 precies
102.590 inwoners. Daar komt bij dat
slechts een kleine bovenlaag van de bevolking deelnam aan het postverkeer.

i

I

I
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+ Afbeelding 2
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Sint-Petersburg kreeg in 1830 als eerste
stad in Rusland toestemming van de
tsaar om binnen de stad een eigen postdienst te organiseren, dezogeheten 'gorodskaja pochta' (stadspost).Als gevolg
kennen we s tadspos tzegels van Sint-Petersburg en Moskou, ingevoerd in 1863
en tot 1884 nog in gebruik.
Stadspostkantoren konden zowel door
het gemeentebestuur als door private
ondernemingen worden geexploiteerd.
Bekend is dat in 1874 al 47 stadspostorganisaties in Rusland functioneerden.
Of Riga daarbij hoorde, valt niet vast te
stellen. Uit diverse uitgaven van deAlmanak van Riga weten we dat vanaf
1860 bij het postkantoor en de gebouwen van de districtsraden van de SintPetersburger, Moskouer en Mitauer
voorsteden brievenbussen werden geplaatst. Zonder de gang naar het postkantoor te hoeven gaan konden inwoners van Riga hierin gefrankeerde brieven en kaarten posten. In 1876 bevonden zich in de stad reeds 33 brievenbussen.
Het hoofdpostkantoor bevond zich tot
1905 in het oude centrum: in de Konig-,
resp. Herrenstral3e nabij de Kalkstral3e.
Toen werd een speciaal gebouwd groot
pand betrokken aan de Theaterboulevard (nu Aspazijas bulv.).
Historisch staat vast dat de Russische
Rijkspost tot 1879 binnen steden geen
post bestelde. Dat was voorbehouden
aan de stadspost.

Van grote betekenis was de posthervorming van 1885. Daarbij werden zowel
de stadspost- als de telegraafkantoren
in Rusland met de Rijkspost in een organisatie ondergebracht: de 'glavnoye
upravleniye pocht i telegrafov', direct
ressorterend onder het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Omdat in Riga reeds vanaf 1875 stadspostkantoren functioneerden, blijftonduidelijkonderwiensverantwoordelijkheid die v66r 1885 vielen. Op grond
van hun jaaromzet werden postkantoren bij de posthervorming ingedeeld in
zeven categorieen. Kantoren in de laagste categorie (1 ), de zogeheten 'otdeleniye', bleven onder een omzet van 3000
roebel. Vanaf de tweede categorie
droegen kantoren de aanduiding 'kontora'; om in de zevende te vallen moest
een omzet van 100.000 roebel gehaald
worden.
Deze indeling was ook van toepassing
op de postkantoren in Riga en de opwaardering van 'otdeleniye' naar 'kontora' is onder andere aan de gebruikte
stempels te zien.
Vanaf de invoering van postzegels in
Rusland tot aan de Eerste Wereldoorlog werden drie typen naamstempels
gebruikt. Ze worden, met voorbeelden
van stedelijke postkantoren in Riga,
hieronder afgebeeld (afbeelding 3).

+ Afbeelding 3
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Type 1:

Type 2:

Type 3:

enkelrond, dag en jaar in cijfers, maand afgekort in drie
letters.
Rond 1860 ingevoerd; aileen bekend van het eerste postkantoor.
enkelrond, datum in kruisvorm.
Rond 1895 ingevoerd; eerste, tweede en derde postkantoor.
dubbelrond met datumbrug, datum in Arabische cijfers.
Rond 1904 ingevoerd op aile postkantoren in Riga.

Verder in dit artikel worden zo goed als
alle stempels per postkantoor getoond.
Ze werden gebruikt voor de ontwaarding van zegels en dienden tevens als
vertrek- en aankomststempels.
Op brieven en kaarten die van buiten
Riga kwamen, treffen we regelmatig de
stempels aan van zowel het hoofdpostkantoor als van een stadskantoor. Post

van het ene kantoor naar het andere
binnen Riga zou eigenlijk de stempels
van die twee kantoren moeten dragen.
Daar zijn opvallend genoeg geen voorbeelden van bekend. Het lijkt er dus op
dat stadspostkantoren uitsluitend via
het hoofdpostkantoor met elkaar in
verbinding stonden.

THIS SPACE MAY BE USED FOR
CORRESPONDENCE

-

.-

I

t _____________________

+ Afbeelding 4: Briefkaart gestempeld op het kantoor Riga 3 van de Moskauer Vorstadt, bestemd
voor nr. I06 in de Moskovekas ul. De kaart bleef daarmee binnen het gebied. Slechts ontwaardingsen vertrekstempel, 21 maart 1915
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+ Afbeelding 5: Brief van kantoor Riga 6 in het stadsdeel Rote Dii na (Sarkandaugava) naar Thorensberg (Tornakalns), het stadsdeel van Riga 4, 14 januari 1915. Geen aankomststempel

+ Afbeelding 6: Kaart met een machinestempel van het hoofdpostkantoor van Riga, verzonden naar
Sassenhof (Zasulauks), behorend tot het stadsdeel Hagensberg (Agenskalns). Aankomststempel Riga
2, een dag later: 23 september 191 3
HET BALTISCHE GEBIED No. 3l,december 1997

57

Vanaf aile stedelijke postkantoren konden aangetekende brieven worden verzonden. Sinds ca. 1900 war en daarvoor
eigen aantekenstrookjes beschikbaar:

met de Russische letter 3 voor het binnenland, met de Latijnse letter R voor
het buitenland.

OJ

0

[Tl

:c
:c

&

+ Afbeelding 7: Het R-strookje op deze brief uit 1916 naar het Deense Rode Kruis is opvallend. Het
gebruik van de Duitse taal was wettelijk verboden en overtreding kon met deportatie naar Siberie
bestraft worden. Het aantekenstrookje Riga Stadt No. I werd zelfs door de censor in Sint- Petersburg
niet opgemerkt

Voorjaar 1915 waren Duitse troepen
hun opmars in Rusland begonnen. Op
1 augustus 1915veroverdenzede Koerlandse hoofds tad Mitau ( J elgava). Riga
werd direct bedreigd en de meeste
overheidsorganen, fabrieken en de niet
permanent in Riga woonachtige bevolkingwerd geevacueerd. Het hoofdpostkantoor werd naar Dorpat (Tartu)
overgebracht, de postkantoren 1 tot 7
naar Orel. Het front stabiliseerde zich
echter tussen Jelgava en Riga en daarom werden het hoofdpostkantoor en
enige stedelijke kantoren naar Riga teruggebracht. De omvangvan het civiele
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postverkeer was echter zeer beperkt.
Na de inname van Riga door Duitse
troepen op 3 september 1917 werden
de voormalige Russische postkantoren
niet meer geopend. Het postverkeer
werd overgenomen door de civiele organisatie van het zogenaamde 'Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost'.

Beschrijvingen van de onderscheiden
postkantoren
We kunnen vaststellen dat door de tijden heen van alle stedelijke postkantoren verschillende adressen bekend zijn,
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van enige tot zes toe. Het gaat te ver
die hier allemaal te vermelden: huisnummers veranderen en de gebouwen
bestaan niet meer.
Belangrijker is dat de kantoren 1 t/m 6
zich steeds in bepaalde stadsdelen bevonden, veelalzelfs in bepaalde straten.
De locatie van de latere kantoren werd
bepaald door de hoeveelheid aangeboden post.
De kaart van Riga (uit de Baedeker) in
afbeelding 9 toont de ligging van de
stadspostkantoren per stadsdeel. Die
uit de Russische tijd voor 1917 zijn in
een cirkel gezet. De kantoren 1, 2, 3 en
4 bleven tijdens de republiekstijd in
hetzelfde stadsdeel. De kantoren die in
deze peri ode zijn geopend, zijn met een
vierkant D aangeduid.

Van zeven postkantoren konden we
nog een gebouw terugvinden en fotograferen. In welke periode het als postkantoor functioneerde, weten we niet
tot op de dag. Het 2e, 3e en 7e kantoor
echter tot op de dag van vandaag...
De foto's treft u hierbij in een envelop
aan; bij de beschrijvingen van de diverse kantoren kunt u ze zelfvastplakken.
Het eerste stadspostkantoorbediende
van oudsher de Petersburger Vorstadt.
Dit stadsdeel breidde zich vanafhet oude centrum uit in de richting van de
Russische hoofdstad Sint-Petersburg.
Het was het belangrijkste stadsdeel in
de zakelijke en industriele ontwikkeling
van Riga. Tot op heden is de voormalige welvaart te zien aan de prachtige zakenpanden en warenhuizen.

+ Afbeelding 8
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+ Afbeelding 9
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+ Afbeelding 8 (vervolg)
De Marienstra/3e (Marijas en Caka
iela) scheidde het gebied van deMoskauer Vorstadt. Toen en nu vormde de
voormalige Alexanderstra/3e (nu Brlvlbas iela) de groteverkeersader. Hier en
in diverse zijstraten bevond zich het
eerste stadspostkantoor in de nabijheid
van de Lijflandse markt (Vidzemes tirgus), ook wel bekend als de Mattheiis
Markt (Matisa tirgus) .
Het oudste stempel van dit kantoor (en
van alle stedelijke postkantoren in Riga) stamt van 29 mei 1876. een tweede

stempel van 23 november 1877 draagt
slechts de tekst 'stadspost', maar moet
wel aan dit kantoor behoord hebben,
anders had het een nummer gehad.
Als openingsjaar wordt ook wel 1875
genoemd, maar dit is nooit aangetoond.
Tot 1890was het een agentschap ( otdeleniye ), vervolgens een 'kontora' en
vanaf 1904 een 'post-tel. kontora'. In
1915 naar Orel geevacueerd, maar
voorjaar 1917 weer naar Riga teruggekeerd.
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+ Afbeelding I 0: Brief van Riga I , op 21
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-

·,

juli 1917 verzonden naar Miihlgraben/ Milgravis

Het tweede stadspostkantoor was het
eerste in het Mitauer stadsdeel op de
linker Daugava-oever. Rond 1877werd
het geopend en het heeft altijd gefunctioneerd in het stadsdeel Hagensberg

+ Afbeelding

;/

(Agenskalns). Lange tijd was het gelegen aan de LagerstraBe (Nometnu
iela). In 1890 kreeg het de status van
kontora, in 1908 van post-tel. kontora.

II
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+ Afbeelding

~--~-=-:

--~~

I I (vervolg)

Het derde stadspostkantoor, geopend
in 1887, was hct laatstc van de ccrstc
drie die vanaf het begin een vast stadsdeel van Riga bedienden, namelijk de
Moskauer Vorstadt. Het was een van
de armste wijken, met name bewoond
door Russen en Joden.

In 1908 kreeg het kantoor de status van
post-tel. kontora, maar in 1911 ging hct
weer terug tot postagentsehap ( otdelcniye).

PHrAroP.NQ3 _

3
+ Afbeelding

666
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+ Afbeelding
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13: Aangetekende brief van Riga 3 naar Petrograd, 6 juli 1916

Het vjerde stadspostkantoorkreeg die
be naming in 1910, toen het gevormd
werd uit het voormalige postkantoor
Thorensberg (Topenc6eprb, Tornakalns).

Dit kantoorwas rond 1905 geopend nabij het gelijknamige station op de linker
Daugava-oever. Voor de bouw van de
spoorbrug vertrokken vanaf hier de
treinen naar Riga-strand.

P~tkarlc

C.rt.c ~.talc
Po1t card - Ctrto•ina posalc
- C.Orrespondentk:~rte - Dopisnka
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- U.OO. postak .....· cucn~
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+ Afbeelding 14: Briefkaart van Torensberg, het latere Riga 4, naar Neubad/Neibade, 25 maart 1909
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+ Afbeelding

15

De stadspostkantoren5 t/m 9bevonden
zich voor de Eerste Wereldoorlog op
geheel andere locaties dan gedurende
de republiekstijd. Hun nummers hadden bijgevolg na 1918 betrekking op
andere stadswijken.

1913 geopend in Sassenhof (Zasulauks), een voormalig landgoed noordwestelijkvan Hagens berg, datdeelging
uitmaken van Riga.
Na de Eerste Wereldoorlog bevond het
vijfde postkantoor zich in de wijk Rote
D"una (Sarkandaugava).

Het vljfde stadspostkantoorwerd in

+ Afbeelding

16

Het zesde stadspostkantoorwerd op 1
augustus 1913 geopend aan de Bn1kkenstraBe in Rote Diina en in 1915 a!-

weer gesloten. Na de Eerste Wereldoorlog lag het zesde kantoor aan de
Livlandischen (Pleskauer) Chaussee.

+ Afbeelding 17
Het zevende stadspostkantooropende
in mei 1913 in de MoskauerstraBe 189,

nabij de porseleinfabriek van Kuznetsov. In 1915 werd het gesloten. Na de
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Eerste Wereldoorlogbevondhetzevende kantoor zich ten noorden van Sassenhof (Zasulauks).

+ Afbeelding 18
Het achtste stadspostkantoor aan de
AlexanderstraJ3e 11 en het negende a an
de KaufstraJ3e 16 (Tirgonu iela) in de
Altstadt werden pas in november 1916
geopend. Op dat moment leek het erop

~~ ~

Jf, G!l

dat Riga niet meer direct bedreigd
werd door Duitse troepen. Beide kantoren werden in augustus 1917 alweer
gesloten.

~~~~
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+ Afbeelding 19
Gedurende de Duitse bezettingvan Riga, van begin september 1917 tot einde
1918, functioneerde aileen het hoofd-
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postkantoor aan de Theaterboulevard.
Stadspostkantoren werden niet geopend.
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+ Afbeelding 20
De periode van de Letse Sovjetrepubliek
Op grond van de wapenstilstand van
november 1918 moesten de Duitse
troepen zich terugtrekken ui t het noordelijk deel van het Baltische gebied.
MilitaireeenhedenvandeLetseSovjetrepubliek, die reeds in november 1918
in Rusland door Stucka was geproclameerd, rukten door Lijfland op in de
richting van Riga. Ze bezetten de stad
op 3 januari 1919. Nadat het hoofdpostkantoor al op 9 januari weer geopend was, volgden eind februari, begin
maart de volgende 'oorspronkelijke'
stadspostkantoren:

het eerste op 18 februari 1919 aan
de AlexanderstraBe 67;
het tweede op 8 maart aan de
WaldstraBe 4a (Meza iela) in Hagensberg, dicht bij de havenkade;
het derde op 25 februari aan de
GroBe MoskauerstraBe 54 (Maskovas iela);
het vierde op 27 februari aan de
Alte MitauerstraB~ 54.
De kantoren kunnen hoogstens tot 21
mei 1919 gefunctioneerd hebben; brieven en kaarten met stempels uit deze
periode zijn dan ook zeldzaam.
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De Letse republiek
Tot aan het feitelijke vertrek van de
Duitse Ober-Ost Post en veldpost uit
het hoofdpostkantoorvan Riga rond 26
december 1918 kon de Letse post niet
beginnen met de organisatie van de eigen dienstverlening. Daarop volgde de
Sovjetbezetting van de stad van 3 ja
nuari tot 22 mei 1919.
Najaren van oorlog en bezetting moest
de Letse regering allereerst het landsbestuur opzetten; het postverkeer werd
gedurende de eerste jaren van de onatbankelijkheid georganiseerd vanuit
het hoofdpostkantoor.
In de jaren twintigverdween geleidelijk
ookde aanduiding 'stadspost'. Heteerste en tweede kantoor beschikten we lis-

waar nog over stempels met de tekst 'I
en II Pils. Nod.' ( = Pilsetas Nodala =
Stadspostkantoor), maar verder werden
stempels gebruikt met achter RiGA een
Arabisch cijfer.
Van aile postkantoren in Riga zijn de
meeste adressen bekend; als een verhuizing plaatsvond, was dat binnen een
beperkt gebied. Be halve bovengenoemde stempels van het eerste en tweede
postkantoorwerden overal de bekende
normstempels gebruikt met- een enkele uitzondering daargelaten - negen
verticale segmentstrepen.
In de overzichten van de jaren dertig
komen de postkantoren RiGA 8 en 9
niet voor; ze verschijnen pas in 1940.

Eerste stadspostkantoor

68
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Bekend is een stempel RlGA-PilS. NOD.,
zonder nummer. Als dit stempel werd
gebruikt in het eerste postkantoor,
fungeerde dit al op 2 juni 1921. Zo niet,

zeker is wel dat het kantoor opende op
26 mei 1923.
RiGA 1 kende stempels met de letters
A,B, CenD.

~-----

+ Afbeelding 21: Lokale briefkaart naar de Hospitalstral3e in het gebied van postkantoor Riga

I

Tweede stadspostkantoor
Dit kantoor, dat het stempel 'n PILS.
NOD.' gebruikte, werd mogelijkop 6 juni 1919 geopend. Stempels van dit type
zijn tot in 1925 bekend. Als een tweede

openingsdatum wordt 1 oktober 1925
genoemd, waarna de normstempels met
de letters A, B, C en D werden gebruikt.
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+ Afbeelding 22
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Derde stadspostkantoor

Geopend 1 oktober 1925. Normstempels met de letters A, Ben C.

.
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+ Afbeelding 23: Briefkaart van Jelgawa, na het hoofdpostkantoor in Riga (machinestempel) naar
stadspostkantoor Riga 3, 6-7 juli 1923
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Vierde stadspostkantoor

Geopend 17 juni 1926. Normstempels met de letters A en B.

Vijfde stadspostkantoor

Zesde stadspostkantoor

Geopend op 1 oktober 1928. Normstempels met de letters A, B en C.

Geopend op 5 oktober 1928. Normstempels met de letters A, Ben C.
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vi\LSTS _
E!.Etl'llDTECJ::USKA FABRIKA

-

!UGA.

Jaunmilgravja p.t. kantorim

Jau n m i l g r

a

v i

200/JI.
VALSTS ELEKTROTECHNISKA FABRIKA
RIGA

+ Afbeelding 24: Brief met het frankeermachinestempel van de VEF in Riga, via het nabijgelegen postkantoor Riga 6, naar Jaunmllgravis

Zevende stadspostkantoor

Geopend op 13 augustus 1930. Normstempels met de letters A, B, C en D.
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+ Afbeelding 25
Achtste stadspostkantoor
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De openingsdatum is niet bekend.
Normstempels RIGA 8 zijn tot op heden
niet gevonden. Wei kennen we twee
pakketkaarten uit 1942 en 1943 met
stroken Riga 8 en een aangetekende
briefkaart uit 1943 (afbeelding 26). Op
de pakketkaarten werd het dagteke-

ningstempel RIGA E gebruikt en voegde
de postbeambte met potlood een 8 toe.
Het RIGA-stempel metgontwaardde de
briefkaart.
Het kantoor lag aan de Dzirnavu iela
16.
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+ Afbeelding 26
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Negende stadspostkantoor

Openingsdatum eveneens onbekend.
Normstempels met de letters A en B.

Adres: Augusta Deglava iela 2 (voormalige Rumpmuizas).

. :. ~
~· ~.~

•

r
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+ Afbeelding 27: Lokale brief, 5 januari
76

1943
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:"

pels met een nummeraanduiding. Daardoor zijn niet alle postkantoren in de
stad aan de orde geweest. Zo ontbreken bijvoorbeeld het stationspostkantoor, het kantoor op de luchthaven en
de tijdelijke postkantoren. Verder lag
het accent op de tsaristische tijd en de
onafuankelijkheidsperiode.Onderzoek
naar de stempels gebruikt gedurende
de Sovjet- (1940-1941) en de Duitse
(1941-1944) bezettingen zou moeten
volgen. En ookde eerste naoorlogse jaren zijn posthistorisch van belang.

In juni 1940 bezetten Sovjettroepen de
Baltische stateh; ook Letland werd een
Sovjetrepubliek. Eenjaar later, op 1 juli 1941, werd Riga ingenomen door de
Duitse Wehrmacht; Letland ging deel
uitmakenvan hetzogenoemde Ostland.
Gedurende deze perioden veranderde
het postwezen in Riga niet wezenlijk.
Op 13 oktober 1944 werd Riga opnieuw
bezet door het Sovjetleger. In de stad
werd een groot aantal, deels zeer kleine, postagentschappen geopend. Riga
kreeg de Sovjet-postcode 226 Oxx,
waarbij xx stond voor een bepaald postagcntschap. Daarvan kenncn we devolgende aantallen:
1950:36
1966:56

U kunt meewer ken door ons te melden:
•

1970: 71
1982:83

•

Tot slot
Dit artikel behandelt de postkantoren
in Riga die gebruik maakten van stem-

l _

KVITS

een poststuk met twcc verschillcnde stempels van stadspostkantoren;
poststukken met 'nummer' -stempels gebruikt in de jaren 19401941, 1941-1944 en tot ca. 1950.

Kopieen graag aan Ruud van Wijnen.
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+ Afbeelding 28: Kwitantie met tweetalig Sovjetstempel PJ1fA

3 - RIGA 3, 6 maart 1941
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+ Afbeelding 29: Aangetekende briefkaart, 6 Pfennig Ostland-opdruk van Riga 8 nar Berlijn, 6 maart
1943. Duits R-strookje Riga 8

!

V4SPA.SAULES PASTA SAVIENiBA

"

UNION POST,A._1.'&',:
.
-

~

LATVIJA

~ . Pastkarte

NIVER SELLE

LETTONIE
Carte postale

~
~~
c

ftPOCMOTPEHO

"...'"
'"<c:

,:,26069

..._olll.4eHeJ-

·"'
*;:;
Q.

\l

~

;·

.

~.

·············-·················-

0'

:
c;

······ ·· ········-········

c
~

;;

...

"'
~
"'~
Q.

..

- --------.;..

3

;;"'~

······· ······ ········· ·····-

.Nil 41.

+ Afbeelding 30: Riga 9, gekapt (tijdens de Duitse bezetting) Sovjetstempel uit de periode
1941 , gebruikt door de Sovjetpost op 6 mei 1945
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1940-

Rest me Laimors Bocka te bedanken;
hij bereidde de fototocht door Riga
voor, sprak omwonenden aan en toonde me onder andere kantoor Riga 9,
waar hij in 1942 korte tijd werkte.

Literatuur
H. von Hofmann (redactie), LettlandHandbuch, deel5: Die Stempel, Hamburg,
1988.
N. Jakimovs, Die Postamter und Poststempel von Lettlanci 1918-1945, 1988.
V. Marcilger, Riga, die Postgeschichte bis
1919, 1987.

Te koop gevraagd: brieven en kaarten met stempe1s van de stadspostkantoren van Riga, tot ca. 1950 (zie artike1 in dit b1ad). Ruud van Wijnen, Karthuizerstraat 31, 6834
KA Arnhem, tel. (026)351 3484.

Correspondentie en ruilen gevraagd door:
Eriks Luri!)s, P.K. 524, Rtga Centrs, LV 1098 Letland.
Hij vraagt Nederland en biedt aan: Baltische staten; correspondentie
in Duits of Engels.

Te koop aangeboden: eofilatelistische brieven uit Letland (en in mindere mate uit Estland, Litouwen en Rusland), deels uit de met goud bekroonde tentoonstellingscollectie. Gei nteresseerden kunnen zich wenden tot dhr. N. Jakimovs, Post Box 37, LV-1011 Riga, Letland. Gebruik bij voorkeur de nummering van Postal history of Imperial Russia
in Latvia; eventuele betalingen kunnen in OM of us-dollars plaatsvinden.
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--RECENSIE
SIJTZE REURICH

Die Ganzsachen und postamtlichen Formulare 1918-1940
en of! He~ behandelt zo ongeveer ieder
,,:-.:.,:··"~.'~::1 n 1988 verschee~ ?et eerste
snippertje papier dat de Letse posterij!1 ,·., . , .• I deel van de ambttleus opgeen ooit hebben uitgegeven, en daar
1 ) ~.: , .';.~\ zette serie 'Lettland: Handbuch Philatelie und Postgeschichte' onkunnen we aileen maar gelukkig mee
zijn. Briefkaarten, dienstbriefkaarten,
der redactie van Harry von Hofmann
internationale antwoordcoupons, re~·s
en onder auspicien van de ForschungsgemeinschaftLettland. Het bevatte een
van aangetekende brieven, telegramforuitgebreide beschrijvingvan de postzemulieren, telefoonrekeningen, pakketkaarten, postwissels, giro-enveloppen,
gels die Letland heeft uitgegeven in de
jaren 1918-1920.
formulieren voor navraag wat er met
De delen II/III en V volgden nog in
een postzending was gebeurd- roept
hetzelfde jaar. Deel II/III behandelde
u maar: het staat erin. Betalingvan luisde postzegels uitgegeven tussen 1920 en
tergeld? Biz. 361. Melding van onbestelbaarheid? Biz. 217. Loterijbriefjes
1940; dee! V de stempels die in Letland
waren gebruikt tussen 1918 en 1945.
voor de houders van een postrekening?
Biz. 340.
Even belangrijk is dat bij ieder formuDe lezer zal hebben opgemerkt dat
dee! IV ontbreekt. Dat dee! is er nooit
lier een duidelijke beschrijving wordt
gekomen en we we ten zelfs niet wat ergegeven waar het voor diende en in
in had moe ten staan. De reden voor het
welke peri ode het werd gebruikt (in het
stilvallen van de serie was onenigheid
Duits, met een Engelse samenvatting).
tussen de samenstellers. Jammer, want
Bovendien wordt een indicatie gegeven
Letland was met die vier boeken nog
van de graad van zeldzaamheid.
lang niet uitputtend behandeld.
Als u iets meer verzamelt dan aileen
Na een lange periode van stilte hebben
maar de postzegels van Letland, kan ik
Von Hofmann en zijn team de draad
maar een advies geven: kopen, dat
weer opgepakt, en het resultaat is een
boek.
kloek boekvan 442 pagina's: Dje Ganzsachen und postamtilchen Formulare
Ik hoop ook dat dit boek een opstapje
1918-1940. Het boek valt in de serie
is naar een verdere voortzetting van de
'Lettland: Handbuch Philatelie und
serie. Het zou mij bijvoorbeeld zeer
Postgeschichte', maar het heeft geen
welkom zijn als er eens een volledige
nummer meer gekregen. We we ten dus
inventarisatie kwam van de stempels
niet of dit het geplande deel IV is.
die in Letland zijn gebruikt v66r 1918.
Nog wat suggesties: de beide wereldMoeten we blij zijn met dit boek? Nou
oorlogen met hun civiele en militaire

,J
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post en nu het gebied afgesloten is, kan
het geen kwaad voorzichtig te be ginn en
met een inventarisatie van enveloppen
en kaarten met Letse motieven en de
stempels die in de derde Sovjetperiode
( 1944-1990) zijn aangemaakt respectievelijk gebruikt. Er is nog zoveel te onderzoeken en te beschrijven. Gelukkig
maar. ..

Harry von Hofmann (redactie ), Dje Ganzsachen undpostamtlkhen Formulare 19181940, serie 'Lettland: Handbuch Philatelie
und Postgeschichte', Harry von Hofmann
Verlag, Hamburg, 1997. Adres uitgeverij:
Postfach 56 01 56, 22551 Hamburg. Prijs
DM86,- .

De Baltische Agenda is een tien keer per jaar verschijnend mededelingenblad, dat mensen informeert over Baltische activiteiten in Nederland. Wle gei: nteresseerd is, kan contact opnemen met John Ase, Bovenkruier 29, 3738 WB Maartensdijk, tel. (0346)21 526.
De agenda is ook via het Internet te raadplegen: http://www.dataweb.
neU-otto/baltic/
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--ONTVANGEN, GELEZEN EN TE LEZEN
RUUD VAN WIJNEN

:"·:~.~.
·.·~ , ·:.'. ;.'1 ~::h~ k:~nbe~:ed~::~~~~:
>J..EJ~;I

nummers 40 en 41 van .flMmnK (the Post-Rider). Ze vetschenen
in respectievelijk juni en november van
dit jaar. Een bijzonder jaar voor 'The
Canadian Society of Russian Philately'
vanwege het twintigjarig bestaan. Hier
passen gelukwensen en complimenten,
zeker ook voor de inhoud en omvang
van beide bladen. Bij elkaar 240 pagina·s informatie, ca. 25 (!) auteurs en
een keur aan bijdragen over vele onderwerpen met betrekking tot de Russische filatelie. Bij de keuze daarvan
wordt een brede opvatting gehuldigd.
Als voorbeeld eerst een 'geografische'
greep: Sint-Petersburg, Tuva, de Baltische vloot, Roemenie, Kiev, Hongarije,
Armenie, Kaganovich (8 x ), Poltava, Siberie, Boekovina, Oekrai:ne, Bialystok,
Podlasie,Mazurie, Wit-Rusland,Khira,
... Als zo'n lijst niet nieuwsgierig maakt!
Daarbij wordt geen historische peri ode
uitgesloten, bijna tot aan de dag van
gisteren.
Opvallend veel aandacht is er voor facetten van de Sovjet-postgeschiedenis,
met soms verrassende gezichtspunten.
Enige voorbeelden: krijgsgevangenen in
deSovje tunie,Sovje t-'slogan' -s tempels,
stadspostkantoren in Kiev 1927-1928,
de Hongaarse Sovjetrepubliek van
1919, vroege Sovjetfrankeringen en 50kopeken-frankeringen(hup, lvo!) en de
Sovjetpost in Bialystok, Podlasie en
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Oost-Mazurie ( 1940-'41) eninwestelijk
Wit-Rusland (1939-'41). Het is te veel
om op te noemen- een uitzondering:
'Treinpost in Rusland tijdens de overgangsjaren 1915-1923' van Alex Epstein.
Kortom: prachtige bladen! (wie durft?)
Latvijas Pasts geeft een Info uit; we
ontvingen de nummers 2 en 3. Kleurige
boekjes in drie talen met informatie
over de nieuwe zegeluitgaven (met bestelformulier). Gratis voor abonnementhouders; voor 'gewone' belangstellenden te proberen. Adres: Philatelic
Department, Latvia Post, Br1v1bas bulvaris 21, Riga PDP, LV-1000 Letland.
Philatelia Baltica, or. 104

Het aardige van dit blad van de Duitse
Letlandvereniging is dat regelmatig
nieuwe vondsten worden gemeld. een
onbekende plaatfout, een vermeend
stempel of een belangwekkend poststuk. Zulke meldingen prikkelen om in
de eigen collectie te duiken en te kijken
of wellicht ...
Zo krijgt een hele hoge Piet in 1916
tochzijn briefuit Mitau, stuurteen Letse soldaat in 1919 de groeten per veldpost uit Litouwen en blijkt het piemaksat-stempel niet aileen voor strafport
gebruikt. Op 9 van de 26 pagina's komt
ook het huidige Letland aan de orde.
Een lezenswaardig blad, ook ditmaal
weer!
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