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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! 
 
Bij de voorplaat 
Ook deze keer een kaart. Het is een kaart over de Duitse operaties op de Baltische eilanden in de Eerste 
Wereldoorlog. Deze kaart -en vele andere- zijn te vinden op de Internet-site van de United States Military 
Academy West Point: http://www.usma.edu  
De kaart maakt deel uit van een serie kaarten, gemaakt door Mr. Krabnoborski van het Department of history 
op het eind van de jaren zestig tot het begin van de jaren tachtig. Er is een gedrukte versie "Atlas for the 
Great War. - Wayne,NJ : Avery Pub. Group, 1986". Op Internet zijn de kaarten te vinden via het adres: 
http://www.dean.usma.edu/history/dhistorymaps/Atlas%20Page.htm       Daarna:'World War I'. 
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VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN 
HET BALTISCHE GEBIED 31 MAART 2001 

 

OLAV PETRI 

 
Geruststelling vooraf: 
Het feit dat dit verslag uitgewerkt is op 1 april 
betekent niet dat de lezer moet gaan zoeken naar 
een verborgen grap. 
 

OPENING 

Voorzitter Ruud van Wijnen kon voor het eerst 
sinds anderhalf jaar in persoon de bijeenkomst 
voorzitten. Zijn voorzittersvaardigheid had overi-
gens niet te lijden gehad onder de reizen naar 
Lemberg. 
Ruud stelde vast dat we een internationaal gezel-
schap hadden met leden uit het nabije België, 
Duitsland, Frankrijk en het verre Friesland. Boven-
dien kon hij een nieuw lid welkom heten, de heer 
Luty. De huisbankier van de dag meldde zich 
spontaan, de heer Gerdessen nam onder applaus de 
taak op zich om de lunch- en koffiegelden te innen. 
Bericht van verhindering was ontvangen van de 
heren Van der Flier, Leemstra en Reurich. Nog 2 
nieuwe leden hadden zich aangemeld en uit Goslar 
was de heer Kaulin als gast aanwezig. 
 

BESTUUR-GELDZAKEN-en vele 
andere dingen 

Het bestuur had regelmatig overleg gevoerd over 
een aantal zaken, die nu allemaal in Geldermalsen 
aan de orde kwamen en waarover de leden hun 
mening konden geven. Eigenlijk stond alles in het 
licht van een contributieverhoging, de toelichting 
daarop, de plannen, de te maken extra kosten. 
Penningmeester Hans Pijpers had een keurige 
begroting en jaaroverzichten gemaakt. Uit alles 
wat ter tafel kwam, deed uw reporter een greep. 
Hans vertelde – ondersteund door André de Bruin 
en Ruud - dat de automatische incasso wat techni-
sche problemen had gegeven, dat het blad geleide-
lijk duurder zal worden o.a. doordat Nederland wat 
meer berekenend is geworden. Er is sprake van 
kleine, tijdelijke wijzigingen, maar ook van struc-
turele zaken. Zo gaf hij aan dat het Bestuur de reis-
kosten graag vergoed zou willen zien. 
 
Een schadepost voor de veiling was het verdwijnen 
in Soest (Dld.) van stukken ter waarde van 200 
gulden, hoogstwaarschijnlijk geen diefstal, gezien 

de aard van de stukken, maar toch een verliespost. 
De bondskosten zijn aan het stijgen, documentatie 
moet worden aangeschaft, soms ook software. De 
club heeft verder een vermogen nodig om de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurs-
leden te kunnen dekken. 
Verder zijn er heuse plannen: leuke i.v.m. het 
naderend 20-jarig bestaan, minder leuke doordat de 
portokosten zullen stijgen. Tevens is er het 
voornemen om ons blad en de veilinglijsten mooier 
te maken, wellicht met soms wat kleur erbij, harde 
kaft, wellicht ander formaat. 
In de zaal vroeg men zich af of men door lid te zijn 
van verschillende specialistische verenigingen niet 
de bond dubbelop steunt. Daar staat dan tegenover 
dat men ook dubbelop “profiteert”. Het wordt 
bekeken. De aanwezigen keuren de contributie-
verhoging goed, waarbij uw notulist door alle 
euro’s het juiste bedrag even kwijt is, hij noteerde 
het getal 20. Men hoopt wel dat de verhoging 
afdoende is voor een lange periode, net zoals het 
geval was tot nu toe. 
 
Ons nieuwe lid, de heer Luty, zal het bestuur graag 
adviseren over een “huisstijl”. 
 

RONDVRAAG 

Olav Petri stelt voor om bij een notaris e.e.a. te 
regelen zodat de aansprakelijkheid van bestuurs-
leden moderner opgezet wordt, d.w.z. dat de 
aansprakelijkheid bij de leden zelf zal berusten. Dit 
zal gebeuren, anders krijgen we geen bestuursleden 
meer. 
Jan Kaptein heeft soms linguïstische steun nodig. 
Wie kent bijv. Litouws? Theo van Mourik heeft de 
nodige contacten. 
Gerrit Vogel stelt voor om Cor Dekkers iets te 
sturen. Uiteraard gaan we akkoord. 
De heer Luty (sorry, voornaam niet genoteerd) 
vertelt hoe hij Polen verzamelde, vervolgens 
Centraal Litouwen tegenkwam, daarna de grens 
overging en nu uiteindelijk zelfs Letland en 
Estland aan zijn gebied toevoegde. 
Peeter Kaulin vertelt van een uitgave die hij 
verzorgde over Estlandse zeppelinpost. Een mooi 
boek, deels in kleur, ter plekke gelukkig te koop, 
want anders wordt zoiets een Tantaluskwelling! 



HET BALTISCHE GEBIED No. 38, juli 2001 4

Arthur Menzen nodigt allen hartelijk uit voor de Baltica 
IV in Soest, 13-14 oktober. 
Joop van Heeswijk informeert naar Eesti Filatelist 
en krijgt van Arthur verheugend nieuws: het 
schijnt echt te komen! 
 
ACTIE! 
Martin Berstet deelt bladen uit van een losbladig 
Handboek Litouwen dat hij aan het opzetten is. 
Iedereen kan meedoen, bijdragen leveren, 
gegevens leveren. Het Handboek kent 1 blz. per 
zegel/uitgave en heeft een standaard opzet waarbij 
ruimte is voor interessante extra’s. Een heel 
loffelijk initiatief. Men kan zich melden voor werk 
aan 1 zegel of aan méér, voor bijdragen op een 
deelgebied, vervalsingen noem maar op. 
Internetadres wordt bekend gemaakt. 

De bijeenkomst werd vervolgd met dia’s van 
Ruud, met een keur aan postwaardestukken en 
ansichten van Letland, veel historische achter-
gronden, volop genieten! 
De lunch was goed gevuld, de middag ook: ruilen, 
genieten van vondsten, oplossen van raadsels. 
Misschien kan André ooit eens iets vertellen van 
die “Post Libek” op de weg van Riga naar Walk. 
Meer gegevens over dat pantserwagendetachement 
van Jelgava: altijd welkom. 
 
 
VOLGENDE BIJEENKOMST 
Op 29 september in Geldermalsen. 
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BESTE MENSEN… 
 

RUUD W. VAN WIJNEN 

 
Ditmaal kunt u al van verre zien dat u weer een 
bijzonder nummer van ons blad in handen heeft 
gekregen. In ons streven het steeds beter te maken 
hebben we de kaft veranderd zodat het geheel niet 
alleen steviger in zijn jasje zit, maar ook beter ter 
hand kan worden genomen. Natuurlijk gaat het ons 
allen toch vooral om de inhoud en zonder andere 
auteurs te kort te willen doen vraag ik u speciale 
aandacht voor het artikel van André de Bruin 
waarin hij een overzicht biedt van de Duitse 
veldpostnummers in het Baltische gebied tijdens de 
eerste wereldoorlog. Met eigen ogen en oren heb ik 
de afgelopen maanden kunnen waarnemen hoe 
André’s woning als het ware was veranderd in een 
reusachtige hooiberg waarin hij speurde naar  
spelden. Anders gezegd: hoe hij uit bestaande 
literatuur, veilingcatalogi, fotokopieën en zijn 
omvangrijke collectie de gegevens zocht om tot 
een zo compleet mogelijk overzicht te komen. De 
intentie daarbij is niet dat het nu “af” is, 
integendeel moet de basis zijn om verder te 
onderzoeken (het liefst ook door anderen….). 
André…chapeau ! 
De leden die afgelopen maart de bijeenkomst in 
Geldermalsen bezochten,  kregen als lezing door 
Ruud van Wijnen  een verhaal over briefkaarten 
voorgeschoteld. Zij kunnen het nu nog eens 
nalezen en de afwezigen van toen kunnen er nu 
van genieten. Door op deze wijze lezingen vast te 
leggen voldoen we aan een wens die al meerdere 
malen door leden is geuit. 
Tenslotte, voor wat betreft de inhoud van dit blad, 
wijs ik op de bijdrage van William Apsit uit 
Canada over de eerste uitgave van Letland. Niet 
alleen wat van dichtbij komt smaakt lekker. 
We realiseren ons dat ons blad regelmatig een 
hoog Letlandgehalte heeft. We proberen daar iets 
aan te doen door evenwichtig aandacht te schenken 
aan alle drie de landen, maar regelmatig komt dat 

eerder neer op het weglaten en verdelen van 
beschikbare informatie over Letland dan op gericht 
kunnen toevoegen van artikelen over Estland en 
Litouwen. We houden ons dus aanbevolen…..  
    
 
Inmiddels zijn we begonnen aan het realiseren van 
ons 20- jarig-bestaan-cadeau. Maar, zoals dat bij 
een heus cadeau betaamt, zeggen we daar niets 
over. 
 
Ook op het tentoonstellingsgebied waren en zijn 
enige leden actief. In Rotterdam “scoorden” dhr. 
Van der Flier en Ruud van Wijnen met hun 
Letland collecties en ook in Soest (Duitsland), 
tijdens de vierde Baltica op 13 en 14 oktober 
aanstaande zullen diverse leden acte de présence 
geven. De internationale tentoonstelling Amphilex, 
volgend jaar in Amsterdam, zou een aardige 
Baltische inbreng kunnen hebben door deelname 
van verzamelaars uit zowel Estland en Letland als 
onze eigen secretaris en voorzitter.   
 
Inmiddels wordt er ook gewerkt aan de 
vormgeving van onze huisstijl waarin we ons blad, 
de convocaties, de veilinglijst, de info-folder en 
ons briefpapier willen gaan uitvoeren. Het valt 
natuurlijk niet mee om een zo veelzijdige en 
actieve groep als de onze te vatten in één pakkend 
loge. Daar zijn we blij mee en maakt tevens 
nieuwsgierig. 
 
Ik wens iedereen een prettige vakantie. 
 
 
Ruud van Wijnen. 
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VERVALSINGEN VAN ESTSE POSTZEGELS : OVERZICHT 
 

PETER G. GLEASON EN ERIK SJÖGREN, HELDUR ALVER EN ELMAR OJASTE 
BEWERKING JAN KAPTEIN 

 

e meeste zegels van Estland tot 1928 zijn vervalst. Wat mij het meest verbaasde, 
is dat zelfs de gewone, minder kostbare, zegels zijn vervalst en dat op grote 
schaal. Dit artikel wil een samenvattend overzicht geven van de meest bekende 
vervalsingen en -wat ik zelf ook interessant vind- de vervalsers. 

 
"Kapsi"-vervalsingen 
De eerste belangrijke Estse vervalsing betreft de 
opdruk "Eesti Post", een lokale opdruk (1919) in 
Tallinn op Russische zegels. Bij kostbare 
opdrukken is er altijd wel het gevaar van 
vervalsingen; ze lijken mij gemakkelijker te 
produceren dan vervalsingen van hele zegels. In dit 
geval was het zelfs erg gemakkelijk: het schijnt dat 
een stel postbeambten die te maken hadden met de 
officiële opdrukken, later nog wat opdrukken voor 
zichzelf produceerden met behulp van hetzelfde 
stempel. 

Het rubberen stempel was echter door wegslijten 
wat onscherp geworden op de hoeken, en de 
vervalste zegels zijn zo te onderscheiden. 
Anderen hebben metalen stempels gebruikt. Bij 
deze zegels is de indruk op het papier aan de 
achterkant te zien. 
 

Aeronaut (Päevaleht) en Teetsov 
perforaties 
Het gaat hierbij om de 10 en 20 Marka luchtpost-
zegels (Mi. 43 en 44). 
Als we de prijsverschillen zien tussen ongetand 
(50,-- , 100,-- en 150,--) en getand (1200,--, 700,--, 
1500,-- en 1000,--) dan weet u al waar dit verhaal 
heengaat. 
Op verzoek van de Aeronaut-luchtvaartmaat-
schappij werden er zegels van een tanding voor-
zien. Deze luchtvaatmaatschappij had toestemming 
om deze luchtpostzegels te verkopen in haar ticket-
kantoor in de Mudi-straat in Tallinn. Dit was ook 
de enige plaats waar deze getande zegels 
verkrijgbaar waren. 

De Päevaleht Printing Works in Tallinn zorgde 
voor de perforaties, vandaar dat deze zegels de 
Aeronaut of Päevaleht perforaties genoemd 
worden. De perforaties zijn te vergelijken met de 
privé of postmeestertandingen. De status is niet 
helemaal hetzelfde, omdat deze opdrukken door de 
regering werden vervaardigd als vergoedings-
methode voor het luchtpostvervoer. Buiten de 
luchtpostfrankering was de gewone frankering 
nodig en het tarief dat werd ontvangen werd 
betaald aan Aeronaut. De perforaties kunnen dus 
als 'semi-officieel' beschouwd worden. 
 
De directeur van de Aeronaut, Anton Teetsov, was 
ook directeur van de Päevaleht-krant. Deze krant 
werd ook gedrukt door Päevaleht Printing Works, 
en Anton Teetsov speelde een belangrijke rol bij de 
perforatie van deze luchtpostzegels. Dubbelfunc-
ties leiden wel vaker tot problemen, en zo ook hier. 
De perforaties waren erg slecht, omdat de 
gebruikte machine kuren had. (A en B) De 
Päevaleht-firma heeft later voor Anton Teetsov 
privé perforaties gemaakt, de zogenaamde 
'Teetsov-perforaties'. De machine was echter 
intussen gerepareerd en werkte veel beter., zodat 
deze versie (C en D) goed herkenbaar is: 

-scherpere gaten 
-gaten op een rechte lijn 
kortom: veel mooier. 
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De 'Teetsov-perforaties' zijn op zijn best te 
beschouwen als privé-perforaties, maar ze zijn ook 
te beschouwen als vervalste imitaties van de 
originele perforaties van de Aeronaut. 
Teetsov werd in 1941 door de Sovjets gedepor-
teerd en verdween. 
 
Ook anderen, waaronder postzegelhandelaren in 
Tallinn, hebben de echte 10 en 20 Marka zegels 
geperforeerd. Bij al deze perforaties hebben 
scherpgesneden gaten, op regelmatige afstanden, 
en goed uitgelijnd. Sommige hebben nog een foute 
perforatieuitholling. Op de afbeelding hiernaast 
zien we nog de perforaties van de bekende 
vervalsers Simson en Kull (F). 
In de Verenigde Staten is het meest voorkomende 
type: correcte perforatie-uitholling, maar met gaten 
die iets kleiner zijn dan die van Teetsov (zie E). 
 
Verder zijn er ook poststukken uit Baltiski bekend 
met geperforeerde 10 en 20 Marka. Dit zijn echter 
echte lokale postmeester-perforaties: meestal met 
rode opdruk en de gaten zijn kleiner en met grotere 
ruimte gescheiden. 
De meeste zegels in de handel zijn vals of echte 
met valse (privé)perforatie. 
 

Osvald Simson en Herbert Kull 
 
In 1926 duiken in Frankrijk vervalsingen op van de 
eerste reguliere emissie van Estland en de 'Viking-
schip'-zegels. Dit gebeurde in grote hoeveelheden. 
In 1929 verschijnen de producten van Osvald 
Simson en Herbert Kull op de markt. Er was grote 
vraag naar gebruikte zegels van de nieuwe 
Baltische landen. Deze -redelijk goedkope- zegels 
werden opgenomen in 'kilowaar', en zo ontstond er 
daardoor toch een gebrek aan grote hoeveelheden 
van deze zegels. Simson en Kull deden goede 
zaken met hun vervalsingen: alle eerste emissies 
tot en met de Wever en Smid-serie (Mi. 39) zijn 
door hen vervalst, met uitzondering van de 
'Bloemen-emissie'. Zij maakten ook een vervalsing 
van de 10s opdruk van de ongeperforeerde Wever 
en Smid-zegel uit 1928. Hun meest bekende 
vervalsingen zijn de Luchtpostuitgave van 1923 en 
de 'Aita hädalist'-opdrukken. 
 
De kenmerken van vervalste luchtpostzegels zijn in 
het vorige nummer van HBG al aan de orde 
geweest. De Simson-Kull organisatie maakte 
gebruik van lithografie (steendruk) om deze zegels 
in blokken van 8 te drukken. Gleason beschrijft in 
zijn artikel, 'Estonian airmail forgeries', zelfs de 
plaatsen waar de zegels thuis horen -met plaat-

variëteiten- in de drukplaat: ook vervalsingen zijn 
te 'platen'! 

 
De 'Hädalist'-opdrukken van Sinson en Kull zijn te 
herkennen, aan de rechter punt van de umlaut: bij 
de echte zegel staat deze punt dichter op de 'a' dan 
de linker punt.  

 
De echte  
opdruk 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Genuine/Echt        Fakes/Vals 
 
De echte opdrukken zijn bovendien gemaakt met 
typografie en de indruk is dus gewoonlijk door het 
papier te zien aan de achterzijde van de zegel. De 
vervalsingen werden gedrukt met off-set 
(lithografie of steendruk) en hebben niet zo'n 
indruk 
 
Het politieonderzoek sloot de zaak in 1931 tijdelijk 
en hieruit kwamen de volgende feiten naar voren: 
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het hoofdkwartier was gevestigd in Pärnu, waar 
Simson verschillende aliassen gebruikte. Later 
verhuisde zijn kantoor naar Nomme. Ook had hij 
kantoren in Berlijn en Wenen. Hij maakte gebruik 
van de Talviku drukwerk winkel in Tallinn en de 
Laakmanni winkel in Tartu. In de drukkerij in 
Tallinn nam de politie duizenden vervalsingen in 
beslag en een aantal valse stempels. 
Simson had een aantal medeplichtigen, waaronder 
Jaan Lubi uit Viljandi, die verderop nog ter sprake 
komt. 
De veroordeling van Simson had geen succes, 
omdat er in Estland nog geen wet was, die het 
vervalsen verbood. Simson had zijn producten 
alleen verkocht buiten Estland, en beweerde dat hij 
de zegels nooit als echt had aangekondigd. 
Bovendien waren alle vervalste zegels, behalve de 
opdruk uit 1928, niet meer geldig. Ze kwamen dus 
vrij, dit tot verdriet van de Estonian Philatelic 
Society. Door druk van deze filatelistische 
vereniging werden Simson en Kull wel gedwongen 
de zaken in 1934 naar Duitsland te verplaatsen. 
De Duitse politie arresteerde echter Kull aan de 
grens met een koffer vol vervalsingen. Deze werd 
in beslag genomen en uiteindelijk werd Kull 
veroordeeld tot 1½ jaar in een Duitse gevangenis 
 
Sinds 1935 was er wel een wet tegen het vervalsen 
van postzegels, maar daarmee was het nog niet 
afgelopen.. In 1936 werd K. Vassiliev gearresteerd 
en een grote hoeveelheid vervalsingen van hem in 
beslag genomen. Hieronder waren ook poststukken 
met de Eesti Post opdrukken en met de zegels van 
het Noord-West-Leger. 
 

Jaan Lubi 
Jaan Lubi uit Viljandi is tussen 1905 en 1910 
geboren en woonde als jongeman bij zijn moeder 
in Viljandi. Hij leefde van fotografie-opdrachten, 
het optreden als muzikant bij familiefeesten en dus 
de handel in postzegels. Hij verkocht en ruilde 
Estse postzegels in het groot en had in vele landen 
klanten. Hij maakte ook vervalsingen en mengde 
deze dan bij de andere zegels. Deze bekende 
vervalser, heeft ongeveer alle eerste zegels van 
Estland vervalst: 
Mi. 1-4, Mi. 6-8, Mi. 9, Mi. 10-11, Mi. 12-13, Mi. 
14, serie met Tallinn (1920) onbekend of alle 
waarden vervalst zijn (Mi.15, 16, 17, 27, 28, 31), 
opdrukken Mi.21-22, luchtpost-opdrukken Mi.41-
45, Mi. 46-47, Mi. 60-61, de opdruk-emissie van 
Tallinn (Eesti Post) 
De vervalsingen van Lubi zijn uitgebreid 
beschreven in de artikelenreeks van Erik Sjögren. 
In deze artikelen worden met microfoto's een beeld 

gegeven van de verschillen tussen echt en vals. Als 
voorbeeld van deze werkwijze kijken we naar 
Estland no. 1. Lubi is waarschijnlijk gestart met het 
vervalsen van het bloemenmotief Mi. 1-4. De 
zegels zijn gedrukt met vier aparte gravures per 
plaat en waarschijnlijk altijd gestempeld. Dit 
laatste gebeurde met vervalste stempels, waardoor 
de zegels eerder als echt werden geaccepteerd.  
Hiernaast zien we de foto's van Mi. 1 en op deze 
manier zijn ook de andere vervalsingen behandeld. 
Als voornaamste verschil is aan te wijzen: de zij-
marges van het 'Eesti Post'-veld blijken minder 
recht dan op het echte exemplaar. 
Het papier van de echte zegels heeft een compacte 
oppervlakte structuur. Bij de valse zegels is de 
oppervlakte gekarakteriseerd door verscheidene los 
verbonden vezels. Dit is onder een microscoop met 
behulp van een 'vezeloptische' lichtbron te zien. 
 
Na ontdekking van de vervalsingen, werd Jaan 
Lubi wel verdacht, maar de politie kon bij 
huiszoeking niets vinden. Na de communistische 
machtsovername in 1940 ging de politie zelfs 
gebruik maken van zijn kwaliteiten en werd hij 
politiefotograaf. Na de Duitse inval in 1941 
probeerde hij te vluchten naar de Sovjet-Unie, 
maar hij verongelukte in de buurt van Narva. 
 
Later zijn wel drukplaten van Lubi gevonden. Alle 
vervalsingen bestonden uit vier verschillende 
gravures in een vierkant, die vermenigvuldigd 
werden voor de uiteindelijk drukplaat. Alleen 
Mi.1-4 zijn ook als 4 exemplaren per drukplaat 
vervaardigd. 
De samenstelling van zo'n viertal: 
 A  B 
 C  D 
Een zwart-wit afdruk van de valse plaat van Mi. 1 
op ware groottte: 
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ECHT 
Boven rechter hoek: 

Onder rechter hoek: 

Linker marge van het 'Eesti Post'-veld: 

Rechter marge van het 'Eesti Post'-veld: 

VALS 
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Bij vergroting worden de vier afzonderlijke gravu-
res duidelijk, waarbij Erik Sjögren (In: EF 31) bij 
alle een aantal kenmerken noemt. 
Hij behandelt de afdrukken van een aantal 
drukplaten, maar wij beperken ons hier tot de 
afdruk van de vervalste plaat van Mi. 1. 
 
A Bepaalde nauwe ruimte rechts van het centrale 
veld. Brede witte ruimte boven het centrale veld, 
zodat geen lijnen of bloembladen de marge van het 
centrale veld raken vanaf boven. De rechter 5 
beneden is erg beschadigd en de rechter K beneden 
is duidelijk hellend. 

 
 
B Boven centrale bloembladen met zeer nauwe 
lijnen. Bloemblad-lijnen boven ES in EESTI zijn 
verenigd. Onderscheiden bloemblad lijnen aan de 
boven rechterhoek van het centrale veld. 
 
 

 

C Centrale bloembladen beneden verenigd met het 
frame, in positie tussen de twee 5 k velden. 
Rechter k beneden met voet. Bloembladen boven 
TI en speciaal aan het rechter bovenhoek van het 
centrale veld, zijn verenigd met het centrale veld. 
 

 
D Korte horizontale lijn van T in POST. Rechter k 
boven met onderscheiden beperkende horizontale 
top lijn. Dunne, hellende en zeer beschadigde k 
rechts beneden. 

 

Heinrich Hinno 
De Tweede Wereldoorlog leverde verschillende 
vervalsingen op van lokale uitgaven. Bij het einde 
van de Russische bezetting van de stad Otepää (10 
juli 1941), moest ook de postdienst door de Estse 
post-autoriteiten opgestart worden. Er waren dus 
postzegels nodig. De clichés werden gemaakt door 
Heinrich Hinno, die ook de drukker was. Hinno 
runde de 'Otepää-drukkerij', waar de (echte) 
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Otepaa-emissie gedrukt werd, en zou het originele 
druk-materiaal gebruiken om wat meer voor 
zichzelf te drukken.  
Er zijn vier basistypes van deze emissie en Hinno 
vervalste type I en II met het originele papier en de 
originele inkt. Ook wist hij van het 'geheime 
teken', dat bij type II in het wapenschild was 
aangebracht om vervalsingen op te kunnen sporen. 
Gelukkig voor de verzamelaars maakte hij een 
kleine vergissing: 

 Echt    Vals 
 
Verder kunnen we van deze emissie de 'Anja-
Praks'-vervalsing van type II. Deze is vervaardigd 
door Johannes Anja en Ahto Praks, beide drukkers 
in de 'Otepää-drukkerij'. Zij hebben 2000 zegels 
gedrukt met het overgebleven originele papier en 
de originele inkt. Uiteraard wisten ze ook van het 
'geheime teken' bij dit Type II. Toch maakten ze 
een fout: een zwarte inktdruppel in de 'O' van 
Otepää. Verder was het 'geheime teken' te groot en 
onregelmatig. 
Tot slot was er nog een onbekende vervalser van 
Type I van deze emissie. Hetzelfde papier is hierbij 
gebruikt, maar andere inkt. De ruimte tussen schild 
en rechter frame is 0,8 mm, terwijl deze ruimte bij 
de echte zegels 1.0-1.2 mm hoort te zijn. 
 

Ralf Linno 
Zijn debuut als vervalser maakte Linno (geb. 1925) 
tijdens de Teede Wereldoorlog en hij is tot het 
begin van de zeventiger jaren hiermee doorgegaan. 
Hij opereerde in Tartu en moest toen stoppen met 
zijn 'bezigheden' wegens een slechte gezondheid. 
Hij heeft zich vooral beziggehouden met 
opdrukken en stempels. 
Ook hij heeft de 'Eesti Post' opdruk uit 1919 
vervalst, maar zijn vervalsing is duidelijk te 
onderscheiden van het origineel. 

Het verschil is duidelijk in de 'i': 
 

 
De vervalste opdruk met het vals stempel: 
 

 
Het voor deze vervalsingen gebruikte stempel is 
duidelijk te onderscheiden door de afstand tussen 
(Asuta)v en K(ogu). Het echte stempel: 

 
en het vervalste stempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder heeft Linno zich ook met de opdruk 'Aita 
hädalist' (1923) bezig gehouden en vooral met de  
'Eesti Post' opdruk van Elva 1941. 
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Er kunnen minstens zes verschillende vervalste 
opdrukken van Linno onderscheiden worden. Het 
is echter meestal moeilijk om de vervalsingen te 
herkennen. 
 

 
Linno's eerste valse opdruk met vervalst stempel. 
 
 
 
 
 
BEKENDE VALSE STEMPELS 
 
ABJA 3 8 20 A  ELVA 3 12 19 A 
HAAPSALU 1 X 23 JOHVI 8 8 19 
KURESSAAR 2 4 20 LIHULA 3 6 22 A 
MÄRJAMAA 12 3 19 NARVA 9 VIII 21 B 
NARVA 11 X 23 OTEPÄÄ 17 IX 20 A 
PAIDE 4 IV 22 D PÄRNU 12 V 19 A 
PÄRNU 20 5 21 A PÄRNU 19 3 24 A 
POLTSAMAA 10 X 20 B 
SAUE 22 XI 20 A SINDI 2 8 19 A 
TALLINN 5 V 19 TALLINN 8 V 19 c 
TALLINN 9 V 19 A TALLINN 8 6 19 
TALLINN 15 10 19 E 
TALLINN 8 VIII 21  >>Jaan Lubi 
TALLINN 23 III 22 A  >>Jaan Lubi 
TALLINN 21 X 23 N TALLINN 7 XII 23 
TALLINN 3 V 24 TALLINN 20 V 24 e 
TALLINN-SADAM 7 5 19 a & 17 VIII 25 
TALLINN-VÄLJANÄITUS 17 IX 21 
TALLINN 17291112 EESTI 
TARTU 31 3 19 e TARTU 7 3 21 
TARVASTU 14 XII 21 B 
TORVA 6 4 20 A TORVA >>  Jaan Lubi 
TÜRI 1 ? II 26  VILJANDI 8 XII 23 iv 
VORU 10 XI 20 VOSU 30 XI 22 B 
WALK 7 3 22  WILJANDI 3 10 19 a 
Hierbij moet bedacht worden dat vervalsingen ook 
met echte stempels voorkomen 
 
 

Behalve andere opdrukken uit deze tijd heeft hij 
ook het garantiestempel 'Eichenthal' vervalst. 
Experts -zoals Eichenthal- gebruikten een zeer 
klein stempeltje om op de achterzijde van de 
gekeurde postzegel een echtheidskenmerk te 
geven. Enige honderden keren vergroot het echte 
stempel: 
 

 
En het valse stempel: 
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DE ZEGELS VAN LETLAND OP STAFKAARTEN : DEEL 1 
 

W. APSIT 

 

et vinden van blokken, vellen, poststukken en informatie van de Letse postzegels 
op stafkaarten is tamelijk lastig. Dit materiaal wordt weinig aangeboden en de 
beide gemakkelijk verkrijgbare referenties vertonen tekortkomingen. De 
vroegste breed verkrijgbare informatie in het Engels betreffende de Letse 
stafkaartzegels is een boekje [Barefoot, John (1983): Latvia map stamps. York, 

Verenigd Koninkrijk; 36 pp.] dat vele fouten bevat. Meestal zijn het geringe fouten, zoals 
spelfouten, maar enkele zijn van belang, zoals een bij vergissing gemeld keerdrukpaar. 
 
De andere algemeen bekende referentie is thans 
tweetalig, Engels en Duits [Hofmann, Harry v. 
(red.) (1998): Latvia handbook of philately and 
postal history, The stamps, ruble period 1918-
1922. Hamburg, Duitsland; pp. 25-51]. Dit beweert 
ten onrechte dat de zwarte kaarten met grove 
belettering nieuwe oplagen van oudere bruine en 
zwarte kaarten zouden zijn. Het somt kaarten op 
die voor het drukken zouden zijn gebruikt, die 
[reeds?] in 1923 in twijfel werden getrokken 
[Bungerz,Alexander(1923):Die generalstabskarten. 
Der Baltische Philatelist nr 6-8], en die nooit 
beschreven of afgebeeld werden. 
Dit artikel presenteert de huidige kennis van zaken 
betreffende de gebruikte kaarten, met inbegrip van 
nieuwe informatie. Het zet enige vergissingen 
recht, stelt enkele vragen, en verzoekt om nadere 
inlichtingen. 
 
HISTORISCHE ACHTERGROND 
 
Op 18 november, gedurende de nasleep van de 
Eerste Wereldoorlog, werd in Riga door Letland de 
onafhankelijkheid uitgeroepen. Toendertijd was 
het grootste deel van Letland bezet door het Duitse 
leger, dat het land met succes was binnengevallen 
tijdens de oorlog. Het grootste deel van dit gebied 
maakte sinds het begin van de 18e eeuw deel uit 
van het Russische rijk. 
Tegen het einde van 1918 trokken de Duitse 
troepen zich geleidelijk terug naar het westen en 

het zuiden, en Sovjet-Letse troepen volgden vanuit 
het oosten, die al snel het verlaten gebied opnieuw 
bezetten. Deze oorlog eindigde in Letland pas laat 
in 1920. Riga was de grootste stad in het gebied en 
een belangrijke zeehaven. Het was gedurende de 
Eerste Wereldoorlog het Duitse bestuurlijke cen-
trum van de regio. 
 
ONVOLTOOIDE DUITSE STAFKAARTEN 
ALS PAPIER 
 
De oorlog veroorzaakte in Letland een ernstig 
tekort aan papier, en de nieuwe Letse 
postautoriteiten besloten om Letlands eerste 
postzegels te drukken op onvoltooid gebleven 
Duitse stafkaarten. Het was uitstekend papier en er 
was in Riga een grote voorraad van. Janis Ronis 
(overleden 2000), een Letse filatelist uit Brampton, 
Ontario, Canada, herinnert zich van zijn kindertijd 
in Riga dat deze Duitse militaire kaarten werden 
gebruikt om vis in te verpakken op de markt van 
Riga. 
In tegenstelling tot de voltooide kaarten waren 
deze kaarten alleen op de kaartzijde bedrukt; de 
achterzijden waren onbedrukt. Op voltooide 
kaarten waren de achterzijden bedrukt met een 
kaartidentificatie, plaatsbepaling en schaal, zoals 
“RUSSLAND / 1 : 100 000 / Rakischki”. 
Voltooide kaarten werden tevens in zessen 
gevouwen zodat de kaartidentificatie, naam en 
schaal bovenop te zien waren (afbeelding 1). 

 
 
 
 
 
            Afb. 1 
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          Afb. 2 
 
 
 
Ongevouwen was de kaart ongeveer 40-42 cm x 
35-36 cm (ongeveer 16¼” x 14”). Na horizontaal 
in tweeën en vertikaal in drieën te zijn gevouwen 
was het formaat ongeveer 14 cm x 18 cm 
(ongeveer 5½” x 7⅛”). 
 
De vellen van de Letse kaartzegels waren iets 
groter, ongeveer 41-44 cm bij 36-38 cm (ongeveer 
17¼” bij 14¾”). De oorspronkelijke vellen werden 
aldus bijgesneden tot een iets kleiner formaat 
wanneer het uiteindelijke produkt een opgevouwen 
stafkaart zou worden. 
 
De grootte van een enkele kaart is ca 30,5 x 27,8 
cm² (ca 12 x 11”²). In de breedte toont de kaart een 
afstand van 30º, ofwel oost-westlengte, en in de 
lengte een afstand van 15º ofwel noord-zuidlengte. 
De kaarten zijn aldus iets breder bij zuidelijker 
gelegen gebieden, daar lengtegraden groter worden 
van noordpool tot evenaar. 
 
Er bestaat één voorbeeld van zegels gedrukt op een 
voltooide kaart, boven op de tekst “RUSSLAND / 
1 : 100 000”. Dit betreft twee aangrenzende 
blokken van vier op een zwarte kaart van S 18 
Illukßt (afbeelding 2). Deze kaart S 18 is 
waarschijnlijk de onlangs gemelde “gemengde” S 
18 kaart, niet de eerder gemelde variëteit zwart met 
bruin. Er bestaan waarschijnlijk nog meer zegels 
gedrukt boven op de kaartnaam “S 18 Illukßt”. 
 
De rechter bovenhoek van iedere Duitse stafkaart 
heeft een kaartidentificatie en een naam, zoals bijv. 
“K 16 Pikiele.” (afbeelding 3, ex. J. van Heeswijk). 
Op enkele zegelvellen is door het afsnijden de 
kaartidentificatie en naam weggesneden, zoals in 
R 16, Buschhof. Degene die deze vellen voor het 
drukken op maat sneed bekommerde zich niet om 
het behoud van de volledige kaarten op de 
bedrukte zijde. 
 

ONTWERP 
 
Het ontwerp door Ansis Zihrulis, in 1918, toont 
drie korenaren in een ring, omgeven door een 
opgaande zon en drie sterren. Enkele Engelse 
[opm. vertaler: eig. Amerikaanse i.p.v. Engelse; 
i.t.t. het Amerikaans bestaat in het Engels deze 
verwarring niet.] bronnen verwijzen naar maïsaren 
in plaats van tarwearen, doordat het Duitse woord 
Korn onjuist vertaald is. Ieder vel bestaat uit 12 
rijen van 19 kolommen, dat zijn 228 zegels. Deze 
rangschikking maakte doeltreffend gebruik van de 
grootte van de kaartvellen. De drie korenaren en 
drie sterren symbolizeren de toendertijd drie pro-
vincies van Letland. 
 
DRUKKER 
 
De vellen werden gedrukt door Drukkerij 
Schnakenburg te Riga. Tegen het einde van 1919 
werd dit de Letse Staatsdrukkerij. 
 
HOEVEELHEID 
 
Op 9 september 1918 gaf het bestuur van de 
posterijen opdracht tot het drukken van 3.000.000 
postzegels met elk de waarde 5 kapeiki. Wij 
hebben geen kopie van de drukopdracht, maar in 
andere documenten worden de details 
gespecificeerd. Er werden minder dan 3.000.000 
zegels gedrukt – 11.956 vellen, ofwel 2.725.968 
zegels. 
Er werd driemaal geleverd, tot een totaal van 4750 
vellen, voordat de Letse regering Riga op 2 januari 
1919 verliet en naar Liepaja ging, in het gezicht 
van oprukkende Sovjetletse troepen. De Sovjets 
trokken de dag daarop Riga binnen. De 
ontvangstbewijzen voor de 4750 vellen tonen 2876 
gegomde en 1874 geperforeerde vellen. Wij 
denken dat gegomd tevens betekende ongetand. 
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Afb. 3 
De levering van een laatste 7206 vellen arriveerde 
pas toen de regering op 22 mei 1919 naar Riga 
terugkeerde, nadat de Sovjettroepen in Riga waren 
verslagen en waren vertrokken. We hebben geen 
registratie van de aantallen gegomde of 
geperforeerde vellen, maar verzamelaars zijn het er 
over eens dat er meer ongetande dan getande 
vellen bestaan.Vele katalogi beweren dat de eerste 
postzegel van Letland werd uitgegeven in vellen 
van 228 zegels, waarvan 1.600.000 zegels 

ongetand en 1.125.968 getand 11½. Dit brengt 
verzamelaars die goed kunnen delen, in 
verwarring, omdat deze hoeveelheden die precies 
door 228 deelbaar zijn. Deze hoeveelheden zijn 
slechts onjuiste schattingen, ondanks de herhaalde 
vermelding ervan. Het totaal van 2.725.928 zegels 
levert 11.956 vellen van 228 zegels op – We weten 
niet hoeveel er van ongeperforeerd of geperforeerd 
waren. 
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DE EERSTE DAG VAN UITGIFTE 
 
Tegen het einde van 1918 en vroeg in 1920, met 
een oorlog aan de gang, was overleving de 
belangrijkste zorg van de nieuwe regering, en haar 
blijvende voortbestaan was breekbaar. In onze 
aanzienlijk andere context speculeren we over wat 
nu de eerste dag van uitgifte van de eerste 
postzegel van Letland was, maar er bestaat geen 
duidelijk antwoord. 
De eerste levering van postzegels aan de Letse 
postautoriteiten vond plaats op 17 december 1918, 
op het hoofdpostkantoor van Riga. Daar het 
postkantoor niet eerder Letse postzegels kon 
aanbieden is dit de vroegst mogelijke eerste dag 
[van uitgifte]. Bij de weinige zegels met iets 
vroegere data waren waarschijnlijk afstempelingen 
op verzoek inbegrepen en er kunnen ook 
proefstempels bij inbegrepen zijn. 
Ofschoon het personeel van de Letse posterijen al 
voor 17 december een ruimte in het 
hoofdpostkantoor bezaten hielden Duitsers dit 
postkantoor onder kontrole tot hun vertrek op 26 
december. Sommigen beschouwen zodoende 27 
december als de eerste dag van het in bedrijf zijn 
van de Letse posterijen en de eerste dag van 
uitgifte. Het gelijk stellen van de datum van als 
enige uitoefenen van kontrole van het postkantoor 
met de eerste dag van uitgifte lijkt een vergissing 
te zijn. 
Sommige filatelisten zeggen dat zij de vroegst 
bevestigde datum waarop de Letse postautoriteiten 
post bezorgden beschouwen als de eerste dag van 
uitgifte. Niemand echter heeft enig bewijs dat de 
Letse posterijen ook maar enige post bezorgde 
voordat de regering Riga op 2 januari verliet. 
Dit dilemma wordt opgeheven als men het 
opereren van de voorafgaande Duitse civiele 
postdienst in beschouwing neemt. Deze bezorgde 
geen civiele post, doch verlangde van de mensen 
dat zij hun post bij het postkantoor brachten en 
ophaalden. De Letse post opereerde voor 3 januari 
1919 waarschijnlijk op een zelfde basis, door 
alleen te voorzien in poste-restante dienstverlening. 
 
PROEVEN EN DRUKKEN 
 
Gespecialiseerde katalogi sommen proeven op van 
de eerste Letse zegels. Hierbij zijn inbegrepen een 
heldere zwarte druk op beige papier (afbeelding 4), 
een primitieve zwarte druk op stafkaartpapier 
(afbeelding 5) en een rode druk op etiketpapier, 
soms ook Schmirnoff etiketpapier genoemd. Wij 
hebben geen voorbeeld van de rode proef op 
etiketpapier gezien. 

 
 
 
 
Afb. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5 
 
  Op kaart Q17 
 
Er bestaat ook een primitieve zwartdruk als 
dubbeldruk op stafkaartpapier (afbeelding 6), met 
de ene druk ongeveer 1 mm naar beneden en naar 
rechts verschoven boven op de andere druk. Men 
zou dit kunnen beschouwen als drukafval, daar het 
een dubbeldruk is. De primitieve zwarte druk is 
echter identiek aan die van de proefdruk, en 
evenals bij de proefdruk is deze op kaart Q 17 
Ponedele gedrukt. De dubbeldruk staat echter 
haaks op de kaart. Beide primitieve drukken zijn 
waarschijnlijk vroege probeersels, ongeveer 
tegelijkertijd vervaardigd. 
 
 
 
 
 
Afb. 6 
 
 
Gespecialiseerde katalogi sommen herdrukken op 
van de eerste postzegels van Letland. Deze komen 
voor haaks op het stafkaartpapier gedrukt, wat hun 
onderscheidende kenmerk is – de kaart staat haaks 
op de zegels. Volgens de katalogi zijn deze in 
vellen van 5x5 gedrukt. Ik heb hiervan geen 
herdrukvel op groot blok gezien. De katalogi 
vermelden geen bekende reden voor de herdruk of 
een datum van de herdruk. Von Hofmann zegt dat 
de herdruk “betrekkelijk ondeskundig” was 
uitgevoerd, maar ik heb slechts voorbeelden in 
uitstekende drukkwaliteit gezien. 
 
De herdrukken zijn schaars, waarschijnlijk veel 
minder dan 1 op 1000 kaartzegels. Het overgrote 
deel der herdrukken is postfris. Mijn enige 
gebruikte exemplaar, op kaart L 18 Lukniki, 
vertoont een deel van het eerste standaard 
rondstempel van Riga, met een datumregel die 
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eindigt op de cijfers 218. Hiervan is 18 voor het 
jaar 1918 en 2 is het einde van 12, dus december 
1918 (afbeelding 7). Dit poststempel was nieuw in 
december 1918. 
 
 
 
 
 
Afb. 7 
 
 
Als de datum december 1918 legitiem is, en niet 
van een later geplaatst welwillendheidsstempel, 
dan dateren de herdrukken van voor einde 1918. 
Als dat het geval zij, dan zijn ze niet na de 
reguliere zegels gedrukt en kunnen ze derhalve 
geen herdrukken zijn. 
Verdere getuigenis wijst op een mogelijk vroege 
datum voor herdrukken. Von Hofmann merkt op 
dat herdrukken werden vervaardigd van de 
“oorspronkelijke steen”. Deze moedersteen van 
van 5 x 5 clichés werd gebruikt om het ontwerp 
van de steendrukplaten van 12 x 19 zegels te 
vervaardigen, waarmede de kaarten werden 
bedrukt. Ongetwijfeld maakten de drukkers 
proefdrukken met de moedersteen voordat deze 
werd gebruikt om de drukplaten van 12 x 19 samen 
te stellen. De proefdrukken haaks op de kaart 
zouden wellicht onze herdrukken kunnen zijn. 
Bij het drukken van een volledige kaart met 12 x 
19 zegelontwerpen was het voor de drukkers 
noodzakelijk om de drukplaat in dezelfde richting 
als de kaart te plaatsen; anders zou de kaart te smal 
voor de zegels zijn. Voor proefdrukken met de 
hulpsteen was de oriëntatie van de kaart 
onbelangrijk; een blok van 5x5 zegels zou 
uitstekend passen, of het nu wel dan niet haaks op 
de kaart staat. 
 
VARIETEITEN - DUBBELDRUKKEN 
 
Bekend is één dubbeldruk op een normale kaart: 
 Drukken in tegengestelde richtingen, waarvan 

de ene horizontaal 1 mm en vertikaal 4,5 mm 
boven op de andere druk verschoven is 
(afbeelding 8). Jan Poulie identificeerde als 
eerste deze kaart. Zoals hij optekende is deze 
kaart niet bekend met gewone zegels. Deze 
dubbeldruk was gedrukt op een volledig vel; 
let op een blok met plaatnummer I onder de 
benedenrij (afbeelding 9). Daar het grootste 
deel van deze kaart bestaat uit onbedrukt 
zeeoppervlak vertonen de meeste exemplaren 
een lege witte kaartzijde. 

 
 
 
 
 
Afb. 8 
 
  H14 Strandhof 

Afb. 9 
 
Er zijn drie dubbeldrukvariëteiten haaks op de 
kaarten bekend: 
 Drukken in gelijke richting op dezelfde 

basislijn, de ene horizontaal 2 mm verschoven 
boven op de ander (afbeelding 10), van kaart R 
17 Oknißta; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10a 
 
Blok 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10b 
 
Losse zegels 
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 drukken in gelijke richting, de ene horizontaal 
2 mm en vertikaal 2,5 mm verschoven t.o.v. de 
ander (afbeelding 11), op een niet 
geïdentificeerde kaart; en 

 
 
 
 
 
Afb. 11 
 
 
 drukken in tegengestelde richtingen, de ene 

horizontaal 1,5 mm en vertikaal 2,5 mm 
verschoven t.o.v. de ander (afbeelding 12) op 
een niet geïdentificeerde kaart. 

 
 
 
 
 
Afb. 12 
 
 
Er is één dubbeldruk bekend, die zowel normaal 
als haaks gedrukt is: 
 drukken 90° t.o.v. elkaar, de ene horizontaal 

t.o.v. de kaart, en de andere vertikaal 
(afbeelding 13), op een niet geïdentificeerde 
kaart. 

 
 
 
 
 
Afb. 13 
 
 
Het schijnt dat dubbeldrukken dwars op de kaarten 
afkomstig zijn van de moedersteen van 5 x 5, die 
in verband gebracht werden met “herdrukken”. 
Nauwkeurige studie van de drukplaten kan dit 
wellicht bevestigen. Er zij echter minder 
plaatfouten op de moedersteen dan op de 
drukplaat, en het is lastig om zegels met 
dubbeldruk helder te beschouwen. Dit is een 
gebied voor nader onderzoek. 

De schrijver: 
Bill Apsit doet onderzoek naar de vroege 
postzegels en veldpoststempels van Letland, en de 
belasting[zegels], promessen (veksels) en belas-
tingstroken van Letland, Estland en Litouwen. In 
1991 schreef hij een catalogus van Letse belasting-
[zegels]. Hij heeft lijsten van de bekend zijnde 
Letse veldpoststempels en veksels. Hij woont in 
Canada met zijn vrouw Grace die niet filatelistisch 
actief is. 
In oktober 2000 toonde hij Letse Stafkaartzegels 
op de Philadelphia National Stamp Exhibition in 
de Verenigde Staten. De juryleden vonden de 
kaartvoorbeelden ervan herhalend of uitheems, en 
beloonden het met zilver. 
Hij wil een boek samenstellen om alle kaarten die 
bekend zijn met Letse zegels af te beelden en een 
index van hun plaatsnamen samen te stellen, zodat 
verzamelaars hun stukken gemakkelijker kunnen 
determineren. Thans determineert hij stukken door 
ze met de kaarten en kaartfotokopieën in zijn 
onvolledige reeks te vergelijken. Hij geeft de 
voorkeur aan ongetande kaartzegels die hij 
gemakkelijker kan determineren. 
Hij verwelkomt commentaar, vragen, verbe-
teringen en inlichtingen. Verzoeke contact per E-
mail bill@apsit.com of schrijf per adres naar het 
HBG. Helaas beheerst hij alleen Engels. Zijn 
webplek op www.apsit.com zal langzamerhand 
details verstrekken van aanvullende vondsten. 
 
 
(vertaler: Joop van Heeswijk). 
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GELEZEN: OVER DE FILATELIE VAN LITOUWEN 
 

JAN KAPTEIN 

 
“Lithuania” Philatelic Society Journal (LPS), 
2000 ; no. 1-2 (227) 
In dit nummer is veel aandacht voor de expositie 
Lithpex XXVIII in Chicago, de tweejaarlijkse 
expositie georganiseerd door de LPS. Vytautas 
Doniela gaat verder  met zijn artikelenreeks -in het 
Engels- over de luchtpost (deel VII, 1931-1933). 
Ook schrijft hij -in het Litouws, met een korte 
samenvatting in het Engels- over het postkantoor 
van Mariampole 1919-1920. Verder heeft hij nog 
een Engels artikel over de lokale Telsiai-emissie 
uit 1920. 
 

 
Lituania 2000 ; nr. 14. Blad van Duitse 
Forschungsgemeinschaft Litauen 
Vytautas Doniela en Ričardas Vainora geven een 
uitgebreid overzicht van de Litouwse posttarieven 
1918-1940. In tabellen voor de verschillende 
periodes worden de tarieven op een rij gezet, 
gebaseerd op officiële bekendmakingen. Alleen het 
jaar 1919 blijft onduidelijk. We zien de tarieven 
tussen 9 en 10 september 1922 verdubbelen. 
Vanwege dit inflatiegevaar besluit de regering tot 
de geldhervorming. De Auksinas-Skatikas -
gekoppeld aan de Duitse mark- maakt plaats voor 
de Litas-Centas op 2 oktober 1922. De nieuwe 
munt werd gekoppeld aan de dollar (1 Litas = 0,1 
dollar). 
Over deze overgang schrijft Udo Klein ook in dit 
nummer een artikel. Er komen opdrukken. De 
wisselkoers van de oude munt heeft ook 
consequenties voor de filatelie. Zo bleef de 'De 
jure'-emissie (Mi. 126-137), die eigenlijk net uit 
was (uitg. 27 sept. 1922) in Skatikas en Auksinas 
verder gebruikt. Probleem is dan de gebruikte 
wisselkoers bij de nieuwe tarieven in Litas-Centas. 

Udo Klein schrijft in dit nummer ook nog een 
artikel over de plaatfouten van de drie Kaunas-
emissies. 
 
Vervalsingen komen ook in Lituania aan de orde: 
Udo Klein en Manfred Rauschenberger behandelen 
stempelvervalsingen. Het gaat hier om een aantal 
bijzondere stempels, o.a. 20 jaar Litouwse 
republiek (Kaunas en Klaipeda), het 'Olimpijada'-
stempel uit 1938. Ook wordt een lijst van valse 
afstempelingen gegeven. 
 
Lituania 2001 ; nr. 15. Blad van Duitse 
Forschungsgemeinschaft Litauen 
Elders niet te vinden en dus leuk: een overzicht 
van de moderne Litouwse frankeermachine-
stempels door Witold Fugalewitsch. Het is geen 
duur materiaal en toch leuk om te verzamelen. 
Verder vinden we in dit nummer artikelen over de 
motorisering van het leger in Ober Ost, het 
'onafhankelijke' Litouwen na de Duitse inval van 
1941 (in de filatelie de opdrukken op Russische 
Sovjet-zegels), en post uit het Vilnius-gebied uit de 
periode van de eerste Sovjet-bezetting (5 januari 
1919-19 april 1919). Tenslotte nog een register van 
de nrs.1-15. 
 

 
Phillit 2000 (3) ; nr. 24 
In dit Engels-Litouwse tijdschrift vinden we een 
interessant artikel over de stempels van de 
Litouwse veldpost (1919-1923) door Algis Preikša. 
Phillit 2001 (1) ; nr. 25 
Algis Preikša schrijft verder over de Litouwse 
veldpost. Ook een leuk artikel over de plaatfouten 
van de 40 c. 'Zwaluw'-emissie (Mi. 244) van de 
hand van Antanas Jankauskas. 
 

.
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ECHT OF VALS : DEEL 2 
 

ANDRÉ DE BRUIN EN OLAV PETRI 

 

ij deel 1 van deze serie werd Estland nummer 14 onder de loep genomen. Deel 2 
begint met Letland nummer LVMi 36-39, dat zijn de zegels, gewijd aan de 
bevrijding van Koerland en Semgallen. Het verrassende bij deze uitgifte is het 
ten onrechte ontbreken van een waarschuwingssymbool in Michel. Mogelijk 
heeft dat te maken met het feit dat veel valse exemplaren nogal gemakkelijk 

door de mand vallen. 
Deel twee vervolgt met een probleemgeval: LI Mi 121-123. Hebben de vervalsers hier een voor 
het oog prima product geleverd? 
 
LV Mi 36-39 
DE ZOEKTOCHT 
 
Schrijver dezes kwam de eerste exemplaren tegen 
na 18 jaar verzamelen. Via ruilcontacten en 
partijtjes uit de Verenigde Staten kwamen zegels 
op tafel die duidelijk niet deugden. De zegels 
hadden sterk afwijkende kleuren, die soms een 
witte vlek of veeg vertoonden. De zegels waren 
doorgaans gedrukt op helder wit papier. In de witte 
omranding van de zegels waren een soort 
geleidelijnen te zien, mogelijk een hulpmiddel 
voor de drukker of wellicht een ongewenst gevolg 
van minder professionele arbeid.  
 
Maar toch blijft het oppassen geblazen. Er kunnen 
meer vervalsers aan het werk zijn geweest. 
Bovendien verbeteren vervalsers soms hun 
producten! In de literatuur over Estland nummer 
Mi 14 zijn hier voorbeelden van te vinden. Zo 
kwamen van LV Mi 36-39 ook zegels in zicht die 
qua kleur niet afweken, die geen “geleidelijntjes” 
vertoonden, die niet op helder wit papier gedrukt 
waren.  
 
VOORLOPIGE BEVINDINGEN 
 
De zegels bleven intrigeren en zo gaat een mens 
dan op zoek naar duidelijke verschillen qua 
afbeelding. Je vraagt je af of de glimlach op de 
valse zegels niet een tikkeltje vals is en dergelijke. 
En dan komt een moment van triomf: er is een 
duidelijk onderscheid! De 3 nagels van de 
drakenklauw links op de zegel zijn op de ECHTE 
zegel duidelijk “gemanicuurd”. Elke klauw heeft 
een duidelijke omlijnde nagel. De vervalsingen 
hebben soms slechts een enkel streepje dat als het 
ware een nagel aanduidt, maar ook wel 3 omlijnde 
nagels met onderbrekingen, maar niet 3 complete, 

zuiver omrande nagels. De nagels zijn als het ware 
schokkerig. 
 
Een tweede kenmerk bleek te zitten in de plooi van 
het shirt, linksboven het schild. Bij valse zegels 
heeft die de vorm van een Y, met links en rechts 
een “poot”, waarvan de linker overigens ietsje 
korter is. Bij echte zegels heeft deze plooi alleen de 
rechterpoot en van de linkerpoot een uiterst 
minieme aanzet, als het ware een “afvinkteken”. 
 
Een derde kenmerk bleek het verticale golflijntje, 
links en rechts naast de afbeelding. Bij de ECHTE 
zegels raken deze golflijntjes de verticale rechte 
lijnen ernaast niet, tenzij er sprake is van hele vette 
druk. Bij de valse zegels raken ze die rechte lijnen 
diverse malen of altijd. 
De door ons gecontroleerde zegels hadden de op 
zich correcte tanding L 11.5. Gestempelde 
exemplaren waren er niet bij. 
Tanding, het al dan niet goed gecentreerd zijn van 
beide drukgangen, de kleur van de zegel en de tint 
van het papier zijn geen 100% betrouwbare 
determinanten bij deze zegels.  
 
 
ECHT 
1. Heeft de draak aan de klauw links drie zuiver 

omrande nagels aan de klauw, dan is de zegel 
echt. 

2. Heeft de zegel boven het schild links een plooi 
lijkend op een afvinkteken i.p.v. Y, dan is de 
zegel echt.  

3. Heeft de zegel links en rechts een verticaal 
golflijntje dat de rechte lijnen ernaast NIET 
raakt, dan is de zegel echt. 
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VALS 

 

 
1. Heeft de klauw onduidelijke, niet compleet en 

zuiver omrande nagels, dan is de zegel vals. 
 

(200% ware grootte) 
 
2. Heeft de plooi de vorm van een Y, dan is de 

zegel vals. 
 
 

(200 % ware grootte) 
 
 

3. Raken de golflijntjes regelmatig de verticale 
lijnen, dan is de zegel vals. 

 

 
 
 
aanvullende tips 
Heeft een zegel in de witte marges een soort 
geleidelijntjes, dan is de zegel vals. 
 

  
 (200% ware grootte) 
 
 
 
 
Literatuur 
The Latvian Collector (A. Petrevics) 
The Postal and Monetary History of Latvia (A. 
Jakimovs en V. Marcilger) 
Focus on Forgeries, (Varro E. Tyler) 
 
 
 
 
 
 
 

nagels 

plooi 

golflijn 

lijntjes 
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LI Mi 121-123 
DE ZOEKTOCHT 
 
Het is onze opzet om praktische tips te leveren die 
het de verzamelaar mogelijk maken met het blote 
oog de echte van de valse zegel te onderscheiden. 
Deze Litouwse serie zegels munt niet uit door 
zuivere druk, hetgeen het speurwerk naar 
duidelijke kenmerken van valsheid in het 
zegelbeeld lastig maakt. Vandaan eerst maar een 
excursie naar andere determinanten.  
Watermerk 
Het watermerk is zonder hulpmiddelen vast te 
stellen en is in dit kader dus goed bruikbaar. De 
echte zegels hebben een liggend watermerk, 
honingraat. De vervalsers werkten met papier 
ZONDER watermerk of met een soort vetopdruk 
(paraffine?) van een watermerk honingraat. 
Tanding 
Hier is helaas een tandingsmeter nodig. De echte 
zegels hebben tanding L 11 de valse zegels hebben 
tanding L 11,5. 
Formaat 
Helaas is het enigszins afwijkende formaat van 
valse zegels (een fractie hoger dan de echte) 
slechts vast te stellen door vergelijking. Reden om 
deze determinant buiten beschouwing te laten.  
Kleur 
Hetzelfde geldt voor kleur: als determinant hooguit 
aanvullend te gebruiken. Valse zegels zijn soms 
ietsje feller getint, waarbij de kleur een veeg kan 
vertonen. Valse zegels zijn ietsje zuinigjes geïnkt, 
eigenlijk geen handig hulpmiddel. 
 
VOORLOPIGE CONCLUSIES 
 
We moeten voorlopig maar uitgaan van een 
omgekeerde benadering: wie niet vals is, is echt. 
Vals: 

 
1 Een opgedrukt watermerk honingraat  
2 Geen watermerk 
3 Tanding L 11,5 
 
Echt, met tanding 11: 
 
 

 
 
Watermerk van deze echte zegel en (al te duidelijk) 
watermerk van een valse zegel: 

 Echt   vals 
 
WAT VERDER TER TAFEL KWAM 
De speurtocht naar echte afwijkingen in het 
zegelbeeld leverde vooralsnog geen goed 
discriminerend punt op. Het vierde lijntje in de 
lucht rond de vogel in het plaatje rechts is bij de 
valse zegels een fractie korter dan bij de echte 
zegels, maar niet duidelijk genoeg om als 
determinant aan te bevelen.  
Het filigreinwerk in het buitenste kader is bij valse 
zegels op enkele plekken volgelopen, maar helaas 
is dit niet bij alle valse zegels het geval. Bovendien 
zijn er ook echte zegels met een matig 
filigraanwerk. Slecht filigraanwerk is ook niet 
constant bij de valse zegels, ook niet binnen 
dezelfde nominale waarde. 
 
OPROEP 
WIE KENT EEN ONFEILBAAR GEGEVEN IN 
HET ZEGELBEELD VAN DEZE LITOUWSE 
ZEGELS? 

.
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ONTVANGEN, GELEZEN EN TE LEZEN 

 
RUUD W. VAN WIJNEN 

 
Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 
kunt u tegen porto- en/of kopierkosten opvragen 
bij de secretaris. 
 
The Post-Rider, No.47, november 2000, blad van 
The Canadian Society of Russian Philately. 
Een omvangrijke en gedetailleerde bijdrage van de 
hand van Alexander Epstein behandelt de uitgaven, 
de posttarieven en de postgeschiedenis van Zuid 
Rusland gedurende de periode 1917-1920. Onder 
dat gebied verstaat hij de noordelijke Kaukasus, 
het Don-gebied, de Krim, Oekraine en een deel van 
zuidelijk Rusland, tijdens de bezetting door Witte 
troepen onder generaal Denekin. 
Voor de Russische burgeroorlog geldt zonder 
twijfel dat oorlogen en andere ellende boeiende 
gevolgen hebben voor de postgeschiedenis. 
Aanbevolen voor iedereen die meer inzicht wil 
hebben in de ontwikkelingen in Rusland na de 
revolutie. 
“Strafport” in Rusland kwam al eerder aan de orde 
in de Post-Rider. Aanvullingen en reacties in dit 
nummer, o.m. van (alweer) Alexander Epstein. Hij 
meldt bijzonderheden over beporte poststukken 
van soldaten, die in principe portvrijdom genoten. 
Ook Bessarabia krijgt weer aandacht: Andrew 
Cronin beschrijft de Moldavische en Roemeense 
post in de jaren 1856-1878. 
Voor André lijkt een artikel over de militaire 
censuur op veldpost van de Russische marine 
(1914-1918) van belang en verder is er aandacht 
voor de Russische post op Kreta, de vierde uitgave 
van Armenië op brief (1920) en “Fins 
Nationalisme”. Ook in dit nummer weer van alles 
te belez/ven, zoals we gewend zijn. 

 
Rossica, No.135, oktober 2000,  The Journal of 
the Rossica Society of Russian Philately.  
De Rossica heeft een nieuwe editor. HELP roept 
hij. Zijn bloed kruipt waar het moet gaan: Ivo is, 
figuurlijk, weer in beeld. Succes! 
Voor dit nummer viel een belangrijk artikel op het 
laatste moment weg en dat is te merken aan de 
diversiteit van de korte bijdragen die er door een 
aantal auteurs op de valreep werden uitgeperst. Ivo 

zelf schrijft samen met de inmiddels overleden 
W.J. de Jongh over Russische post naar West-
Europa voor 1843. Daarbij een aantal brieven uit 
de eerste helft van de 18de eeuw van Riga naar 
Amsterdam. 
Alexander Epstein vestigt de aandacht op 
briefkaartformulieren voor soldaten tijdens de 
eerste wereldoorlog; een aantal getoonde 
voorbeelden gaat naar het Baltische gebied. 
Zemstvozegels op Russische postwaardestukken 
(met een voorbeeld van Wenden), de Russische 
geleerden zegels van 1951 en Poeskin vullen deze 
uitgave. 
We zien vol verwachting uit naar het volgende 
nummer, mét het juiste e-mail adres van de editor. 
 

The British Journal of Russian Philately, nr. 85, 
autumn 2000. 
Een album met briefkaarten en “Russische foto’s”, 
twee kavels bij de inboedelveiling van een 
constructiebedrijf in Northamptonshire, vormen de 
bron voor een artikel over de inzet van de Royal 
Naval Armoured Car Division in Rusland tijdens 
de eerste wereldoorlog, met kaarten uit Archangel,  
Vladikavkaz, Bendery en Galicië. Van de hand van 
Derek Savory, oorspronkelijk gepubliceerd in de 
Picture Postcard Annual van 1999.  
Leonard Tann beschrijft en toont postwagon-
stempels van de Chernigov-spoorlijn en diverse 
zijlijnen in Oekraine, waarbij het belang van spoor-
lijnen voor het postvervoer in Rusland weer eens 
duidelijk wordt. 
In 1879 verstuurden 93 miljoen Russen gemiddeld 
1 brief of kaart, via 4374 postkantoren en 7668 
brievenbussen. Antoine Speeckaert bladerde en 
vond de cijfers van de U.P.U. 
In dit nummer geen Baltische onderwerpen of 
poststukken, maar verder wel: zemstvo post-
waardestukken van Pskov en Luga, telegraaf-
formulieren en telegrammen , 5 interessante brief-
kaarten en censuurstempels op krantenbandjes van 
de Gazeta Lwowska. 
Tenslotte mag/moet gezegd worden dat ook deze 
aflevering er weer prima verzorgd uitziet.  
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Philatelia Baltica, nr. 110, november 2000. Blad 
van de Duitse Forschungsgemeinschaft Lettland. 
Op 18 dec. 1918 schrijft de chef van het Duitse 
postkantoor in Riga een kort briefje aan, 
waarschijnlijk, de Duitse en Letse postbeambten. 
De tekst luidde: "Het is de Letse posterijen vanaf 
vandaag toegestaan hun postzegels te verkopen. 
Deze zijn echter pas vanaf 29 december geldig. 
Mochten ze echter al eerder voor frankering 
worden gebruikt, dan dient het betreffende 
poststuk niet met port belast te worden, 
uitgezonderd de post naar Duitsland en Litouwen. 
Aan de loketten moeten postzendingen met Letse 
zegels worden geweigerd. Het is streng verboden 
Letse zegels met Duitse stempels te ontwaarden".  
Dit document werd in het Letse Staatsarchief 
ontdekt door Raimonds Jonitis, de voorzitter van 
de Letse Filatelistenvereniging in Riga. Hij toonde 
het me en later aan Harry von Hofmann, die het nu 
van commentaar voorziet en aandacht besteedt aan 
de overdracht van het Duitse postkantoor aan de 
Letse posterijen in de periode 26-28 december 
1918. *) 

De eerste wereldoorlog en de erop volgende 
bolsjewistische bezetting van Letland hadden grote 
invloed op het postverkeer. Nog steeds worden uit 
deze roerige periode nieuwe filatelistische 
vondsten gedaan. 
Zo censureerde de "Ortskommandant" in 
Rujen/Rujiena in 1918 een briefkaart en gaf dat 
ook duidelijk aan. In Wenden/Cesis werden tijdens 
de bolsjewistische bezetting twee onleesbaar 
gemaakte Russische stempels gebruikt. Naar nu 
blijkt was een van de twee stempels afkomstig uit 
DURBEN (Durbe) in Koerland. 
Philatelia Baltica besteedt veel aandacht aan het 
tegenwoordige Letland: nieuwe uitgaven, gelegen-
heidsstempels, vermeende plaatfouten én 
maakwerk. Opvallend is het gebruik van de 
Liesma-"postzegels" in december 1997 en 1998: 
lezers van de in Valmiera verschijnende krant 
Liesma konden hun reacties op een schrijfwedstrijd 
frankeren met een waardebonnetje uit de krant.  
 
 
*)Uit deze boeiende periode kunnen we hieronder 
een aantal poststukken tonen. 

 
 

 
 
Afb.1 (ware grootte) 
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De sluiting van het Duitse postkantoor in Riga, het 
verschijnen van de eerste Letse postzegels en het 
gebruik daarvan in december 1918 is door diverse 
auteurs geschreven. Centraal daarin staat een 
aantal data: op welke dag beëindigde het Duitse 
postkantoor zijn activiteiten en op welke dag 
begonnen de Letse postbeambten hun werkzaam-
heden? 
Daarnaast willen we graag weten wanneer de Letse 
zegels beschikbaar kwamen en op welke dag ze 
daadwerkelijk konden en mochten worden 
gebruikt. Het liefst zouden we alle gegevens keurig 
op een rij hebben, maar dat zou wel eens een 
illusie blijken te kunnen zijn, al komen we steeds 
meer te weten getuige ook het in de recensie 
gemelde document. Bekend is namelijk dat in het 
Duitse postkantoor in Riga gedurende de laatste 
weken van december zowel de Duitse post en 
veldpost, als de Letse post werkzaam waren. De 

Duitsers moesten afbouwen en overdragen, de 
Letten zich voorbereiden en overnemen. 
 
 
De volgende data zijn van belang:  
18 december: de eerste Letse zegels zijn geleverd, 
kunnen echter nog niet gebruikt worden.  
26 december: geldt als de laatste officiële werkdag 
van de Duitse post, maar afstempelingen van 27-12 
zijn bekend (afb.1).  
28 december, zaterdag: eerste dag van gebruik 
Letse zegels (afbeelding in Philatelia Baltica).  
Maar er werd wat afgerommeld in die dagen. 
"Filatelisten" zorgden er wel voor dat er kaarten en 
brieven gefabriceerd werden en postbeambten 
werkten daar, wellicht tegen een vriendelijke 
vergoeding, aan mee. Hieronder twee voorbeelden 
van rommelwerk (afb. 2 en 3).  

  
 
 

 
 
Afb. 2. (ware grootte) 
Russisch briefkaartformulier (niets mis mee) met een zegel Letland nr. 2 ontwaard met een Duits 
langstempel dat werd gebruikt op formulieren. Als dagtekening werd een Russisch stempel uit de tsarentijd 
gebruikt, bovendien FDC 18 XII 1918. 
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Afb. 3 (ware grootte) 
Een Duitse soldaat in Riga (veldpostnummer 373) stuurde zijn oom een kerstkaartje. Daarvoor hoefde hij 
vanwege het portvrijdom natuurlijk niet te betalen. Nu frankeerden militairen hun kaartjes wel vaker, 
wellicht in de hoop dat ze dan sneller zouden worden verzonden. Maar misschien ook spaarde oom 
postzegels, kortom er werd gefrankeerd met 2 1/2 Pfg Ober-Ost én 5 kap. Letland nr. 2. Dat mocht dus 
helemaal niet samen. Toch was er een veldpostbeambte (of wie weet wie dan wel) die het geheel op 23 
december afstempelde. Jammer genoeg zijn er geen tekenen dat de kaart ook werkelijk door de post werd 
verzonden.... 
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6 AUGUSTUS OF 1 JULI 1919? 
OVER HET BEGIN VAN EEN LETSE PORTOPERIODE 

 
RUUD W. VAN WIJNEN 

 

oor Estland en Letland beschikken we over, op officiële documenten gebaseerde, 
overzichten van de posttarieven (*1). Verzamelaars van Litouwse brieven en 
kaarten zijn wat dit betreft slechter voorzien. 
Tariefoverzichten bieden niet alleen inzicht in de ontwikkeling van de tarieven, 
ze zijn onmisbaar bij de beoordeling of een poststuk wel of niet volgens het 

geldende tarief is verzonden: “Portogerecht” zoals de Duitsers dat treffend noemen. 
 
Onlangs nam ik mijn brieven en kaarten met zegels 
van de Letse zonnesymbool uitgaven (Mi. 1-23) 
weer eens onder de loep. Het viel me op dat de 
frankeringen van meerdere, naar het buitenland 

verzonden, aangetekende brieven uit 1919 niet 
overeenkwamen met het porto genoemd in de 
tarieven-lijst. Die ziet er voor 1919 als volgt uit: 
 

 

Brieven   lokaal binnen     R  buiten      R  volgende  
    land   land   gewichtsklasse 
Per:    
18  dec. 1918  10* 10    20    15            20  +   5  per  15 gr. 
  6  aug. 1919  15 25    25       25      25  + 10  per  15 gr. 
13  sep.  1919        35      35  + 25  per  25 gr. 
  1  apr.  1920    25 50    50  100    100  + 60  per  25 gr. 
 

Alle bedragen in kapeikas. 
 

Afb. 1 
Aangetekende brief van RIGA, 2 juli 1919, naar Temesvar in “Süd-Ungarn”. Porto: 25+25 kap.= 50 kap. De 
brief werd uit Hongarije naar Riga teruggezonden: na de eerste wereldoorlog lag Temesvar  “ineens” in 
Roemenie. 
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Afb. 2 
 
 
Aangetekende brief van RIGA, 7 juli 1919, naar New York. Porto: 25+25 kap. = 50 kap. 
De brief werd door de censor in Liepaja aan de afzender teruggezonden omdat die in het Hebreeuws was 
geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3  
 
 
Brief van RIGA, 31 juli 1919, naar Dresden in Duitsland. Porto: 25 kap. 
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De ingangsdata 6 augustus en 13 september zijn 
opvallend omdat het logisch is dat een tarief-
wijziging  ingaat op de eerste van een maand, of 
(minder logisch) op de 15de of 16de. 
Op basis van vijf aangetekende (afb. 1 en 2) en 2 
niet-aangetekende brieven (afb. 3) naar het buiten-
land stel ik vast dat de ingangsdatum van 6 
augustus 1919 onjuist is. De zeven brieven zijn alle 
verzonden vóór 6 augustus en na 1 juli 1919. Met 
name de aangetekende “brieven van 2, 7, 15, 18 en 

19 juli vormen een goed “bewijsmateriaal” omdat 
ze op het postkantoor door een postbeambte 
werden gefrankeerd. 
 
 
Ik ga er van uit dat ook de tarieven voor het 
binnenlandse postvervoer niet per 6 augustus, maar 
al op 1 juli 1919 werden verhoogd. Ter onder-
steuning van deze aanname onderstaande, met 
aanvullend port belaste kaart (afb. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4 
 
 
Briefkaart van DOBELE naar RIGA, verzonden op 1 juli 1919. De datum werd door de postbeambte met de 
hand  ingevuld waarbij het kennelijk opviel dat de kaart onvoldoende was gefrankeerd.  Bij de 5 kap. zegel 
schreef  hij  “ T 10 k”. De ontvanger diende dus tweemaal het ontbrekende port te betalen omdat het 
briefkaarttarief was verhoogd  van 5 naar 10 kapeikas. Op de dag dat de kaart werd verzonden. 
 
De volgende tariefsverhoging vond plaats op 13 september 1919. Tot op heden heb ik geen poststukken 
gevonden die aantonen dat deze, opvallende, datum onjuist is. 
 
*1. Posttarieven van Estland in Eesti, handboek van Hurt en Ojaste, 1986. 
Posttarieven van Letland in Lettland, Handbuch Philatelie und Postgeschichte, die Briefmarken, twee delen, 
Hamburg 1998 en 2000 en in The Postal  and Monetary History of Latvia van Jakimovs en Marcilger, 1991.  
 
 
 

 
 

.
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DE POSTZEGELS VAN LETLAND DEEL 13 
 

JAN POULIE 

 
 
XXXI. Letland nr. 93 
 

n Juli 1921 verscheen een nieuwe 
oplage van het 5 Rbl. zegel (nr. 35, 
Letland IX). Het indertijd op ge-
streept papier uitgegeven zegel werd 
nu verkrijgbaar gesteld op gewoon, 

doch stevig papier. De kleuren zijn bruin en oranje 
en wijken dus af van het vroegere 5 Rbl. zegel, 
hetwelk de kleuren olijfbruin en oranje vertoont. 
Ook het nieuwe zegel is in steendruk uitgevoerd. 

 
Afb. 174 
 
De oplage is zeer groot, t.w. 1.400.000 stuks. De 
tanding is 11½. De velgrootte was 4 vakken van 10 
 10 zegels = 400 stuks (afb. 174). De bovenste en 
onderste vakken van 100 zegels waren gescheiden 
door een tusschenstrook van ca. 10 mm., terwijl de 
linker- van de rechtervakken waren gescheiden door 
een tusschenstrook van ca. 8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 175 
 

 
 
 
Afb. 176 
 
 
 
Hoewel ik geen paren bezit met tusschenstrook, 
meen ik uit bovenstaande afbeeldingen een en ander 
te mogen afleiden. Afb. 175 vertoont een zegel met 
ontbrekende ondertanding. De wel aanwezige tan-
ding beneden aan het zegel is de boventanding van 
een benedenvel. Afb. 176 vertoont een verticaal 
ongetand paar met ontbrekende rechtertanding. De 
wel aanwezige tanding rechts van het zegel is de zij-
tanding aan de linkerzijde van een rechtervel. 
Boven elk der bovenste vakken van 100 stuks staat: 
100 MARKAS A 5 R - 500 R (voor een deel der tekst, 
zie afb. 177). Onder elk der beide onderste vakken 
van 100 stuks staat dezelfde tekst, echter dan om-
gekeerd (voor een deel der tekst, zie afb. 178). 
Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte niet. 
De zegels zijn gedrukt in vele tinten, welke van flets 
tot zeer donker voorkomen. De gom is glad en 
kleurloos. Men vindt zegels met versmeerden druk 
van middenstuk of omranding. Voorts komen voor 
zegels met naar boven verschoven middenstuk (afb. 
179). 
Onderstaande tandingafwijkingen zijn in mijn bezit: 
 bovenvelrand ongetand (afb. 177); 
 ondervelrand ongetand (afb. 178); 
 verticaal ongetand in paar met rechter-

binnenvelrand ongetand (afb. 176); 
 benedenbinnenvelrand ongetand (afb. 175). 

Afb. 177                 Afb. 178             Afb. 179 
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Men vindt soms randzegels, waarbij de tanding een 
grilligen vorm heeft aangenomen en de zegels hier-
door aan één zijde geheel of gedeeltelijk ongetand 
blijven (afb. 180). In verband hiermede wil ik nog 
opmerken, dat m.i. slechts dan een zegel als tan-
dingafwijking  waarbij een der zijden ongetand is 
gebleven  mag worden aangemerkt, indien de vol-
ledige breedte van den rand naast het zegelbeeld 
aanwezig is. Bovenstaande afbeelding beschouw ik 
dus als tandingtoevalligheid en niet als tanding-
afwijking. Een zegel met linkervelrand ongetand 
bestaat niet, doch zou door afknippen van de ter 
zijde geschoven tanding van het bovenste zegel kun-
nen worden gemaakt. Een dergelijke afwijking is 
m.i. echter practisch waardeloos en als maakwerk te 
beschouwen. Helaas komt dergelijk maakwerk ook 
bij Letsche zegels voor. Men zij dus op zijn hoede. 
 
 

 
Afb. 180 
 
Vervalschingen van deze uitgifte zijn mij niet 
bekend. 
Voor proefdrukken, zie Letland IX. 
Er is te catalogiseeren: 
 nr. 93: 5 roebel, bruin en oranje. 
 
 
 
 
XXXII. Letland nr. 94 t.m. 97 
 

p 30 Juli 1921 verschenen in Let-
land de eerste luchtpostzegels. De 
zegels zijn ontworpen door Prof. A. 
Sarrinsch en in steendruk uitge-
voerd. De velgrootte is 10 (hoogte) 

 12 (breedte) = 120 stuks. De randschriften luiden 
120 markas à 10 rub. = 1200 rub., resp. 120 MAR-

KAS à 20 R. = 2400 RUB. 

Het watermerk bestaat uit verticale gegolfde lijnen. 
Deze lijnen staan op een afstand van 23 mm. van 
elkaar. Eenmaal per vel komen bovendien tusschen 
deze gegolfde lijnen de woorden voor: PACTIEN 

LIGAT MILLS. Hieronder drie lijnen lager 1858. 
Losse zegels kunnen dus soms een of twee letters of 
een deel van het jaartal vertoonen. 
 
Men vindt dit watermerk in verschillende standen. 
Waarschijnlijk bestaat dit watermerk in dezelfde 4 
standen als men bij Letland nr. 36 (10e uitgifte) 
aantreft, t.w. normaalstaand, kopstaand, verkeerd-
staand, verkeerd- en kopstaand. Schrijver dezes 
houdt zich ten zeerste aanbevolen voor toezending 
van veldeelen, waarop de woorden en jaartal van het 
watermerk volledig voorkomen. Wanneer aankoop 
niet mogelijk is, stelt hij gelegenheid tot bezich-
tiging zeer op prijs, opdat ook deze, thans nog niet 
geheel opgehelderde philatelistische vraag binnen-
kort kan worden beantwoord. 
 
De zegels werden uitgegeven in 2 waarden, t.w. 10 
en 20 Rublu. De kleuren zijn resp. groen en blauw. 
De zegels verschenen getand en ongetand. 
De oplage der ongetande zegels bedraagt 15000 van 
elke waarde. Van de getande zegels werden uitge-
geven 85000 stuks van de 10 Rbl. en 285.000 stuks 
van de 20 Rbl. De tanding is 11½, of 11¼. 
Laatstgenoemde tanding is de zeldzaamste (1½ de 
waarde). 
 
Plaatfouten vindt men zelden. De duidelijkste fouten 
bij de 20 Rublu zijn: 
 haaltje in L van Latvija; 
 punt achter eerste a van Latvija; 
 punt tusschen torenspits en vliegtuig; 
 punt onderin 2; 
 wit vlekje in 0 van 20. 
 
De plaats in het vel van bovenstaande fouten weet ik 
niet, terwijl ik tevens twijfel of alle bovenstaande 
fouten inderdaad plaatfouten zijn. Voor opgave van 
plaatfouten van de 10 Rublu houd ik mij ten zeerste 
aanbevolen, zoo mogelijk onder gelijktijdige inzen-
ding, opdat ik kan vaststellen of bedoelde fouten hij 
herhaling voorkomen en dientengevolge plaatfouten 
zijn. Ditzelfde verzoek geldt vanzelfsprekend ook 
voor de 20 Rublu. 
De zegels zijn óf gelijkmatig gegomd met kleur-
looze gom, óf ongelijkmatig gegomd met een 
bruinachtige soms korrelige gom. 
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 Afb. 181 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 183 
 
Deze luchtpostzegels werden oorspronkelijk ge-
bruikt voor de luchtlijnen: 
 Riga-Memel-Koningsbergen-Danzig; 
 Riga-Reval (Tallinn)-Stockholm; 
 Riga-Kaunas (Kowno)-Koningsbergen-Berlijn. 
 

 Afb. 184 

  Afb. 185 
Onderstaande tandingafwijkingen zijn in mijn bezit: 
 10 en 20 Rbl. boven ongetand (afb. 181); 
 10 en 20 Rbl. horizontaal ongetand in paar (afb. 

182); 
 10 en 20 Rbl. rechts ongetand; 
 10 en 20 Rbl. links ongetand (afb. 183); 
 10 en 20 Rbl. diagonaal ongetand in paar (afb. 

184 en 185). 
Voorts komen zegels voor waarbij een deel der 
tanding tusschen de zegels is weggevallen. 
In verband met de zeer kleine oplage der ongetande 
exemplaren, hoeft men niet te bevreesd te zijn dat 
tandingafwijkingen uit de ongetande zouden zijn 
gemaakt. Daarentegen moet men bij aanschaffing 
van ongetande exemplaren er op letten, dat de 
randen aan alle zijden voldoende breed zijn. Nog 
beter is het ook de ongetande zegels te verzamelen 
in paren, als bijv. bij afb. 182 en 184, of in strippen 
van drie of randstukken. 
Vervalschingen of proefdrukken van deze uitgifte 
zijn mij niet bekend. Er is te catalogiseeren: 
 nr. 94: 10 Rublu, groen, ongetand; 
 nr. 95: 20 Rublu, blauw, ongetand; 
 nr. 96: 10 Rublu, groen geland; 
 nr. 97: 20 Rublu, blauw, getand. 
 

Aflevering XXXI is gepubliceerd in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, jaargang 
22, nr. 5 (mei 1943), blz. 79-80. Aflevering XXXII 
is gepubliceerd in het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, jaargang 22, nr. 6 (juni 1943), blz. 
94-95. 
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INTERNET EN HET BALTISCHE GEBIED 
 

JAN KAPTEIN 

 

it onderwerp begint een vaste rubriek te worden en misschien is dat een goed 
idee. Telkens zijn er weer nieuwe adressen met bruikbare informatie op Internet 
te vinden. Soms verdwijnen er ook adressen of een adres wordt gewijzigd.  
Alle genoemde internet-adressen zijn ook via onze eigen site te vinden. 

 
Baltphil 
Het adres van deze discussielijst is gewijzigd en is 
nu geregeld via de universiteit van Tartu. Baltphil 
is een discussielijst over de filatelie van het 
Baltische gebied, die werkt via e-mail. 
Om u aan te melden moet u een e-mail sturen met 
de boodschap:     subscribe baltic.philately  
naar:      majordomo@lists.ut.ee 
Een boodschap naar de (leden) van de lijst sturen, 
gaat via: baltic.philately@lists.ut.ee 
Bij zo'n boodschap per e-mail moet wel altijd een 
onderwerp worden ingevuld.  
Informatie: http://www.hot.ee/elmo/news.html 
Bij problemen kan u zich richten tot Vaido 
Lillemaa: vaido@ut.ee 
 

W. Apsit 
Veel afbeeldingen van de Letse postzegels op 
stafkaarten uit het artikel hiervoor, zijn in kleur te 
bewonderen op deze internet-site. 
http://www.apsit.com 
 

Barefoot 
Ook deze handelaar-uitgever is op Internet te 
vinden. Op zijn site een selectie van zijn aanbod, 
ook van literatuur. 
http://www.jbarefoot.co.uk 
 

Lithuanian Philatelic Society of  
Chicago 
Elders in dit nummer wordt het tijdschrift van deze 
vereniging besproken. De LPS was al op Internet 
te vinden, maar heeft nu een nieuw adres: 
http://www.filatelija.lt/lps 

Philatelic club Lituanica 
Ook deze vereniging met het tijdschrift 'Phillit' ia 
van adres veranderd, op Internet althans. Op hun 
site zijn de inhoudsopgaven van het Litouws-
Engelse tijdschrift te vinden. Het nieuwe adres: 
http://lituanica.bizland.com/index.htm 
 

Lingens 
Er zitten meer handelaren-verkopers op Internet, 
maar deze site springt er gunstig uit door de 
afbeeldingen. Ca. 4000 covers worden aangeboden 
met illustratie. 
Er kan onder andere gezocht worden op land, en zo 
leverde het zoekwoord 'Latvia' 11 aanbiedingen op. 
Met een vaste prijs, dus geen veiling. 
http://www.lingens.com 
 

HBG-site 
Onze eigen site is in ontwikkeling: er is een leden-
pagina  onder constructie. Om toegang tot dit deel 
te krijgen is een wachtwoord nodig en voor het 
komende halfjaar is dit wachtwoord: 
mitau 
Op de ledenpagina zullen ook artikelen uit HGB 
geplaatst worden. 
Om te beginnen is het artikel van Ruud van Wijnen 
'Groeten uit..' op deze pagina opgenomen. Het 
leuke is natuurlijk dat de afbeeldingen voor een 
deel in kleur zijn. 
http://home.hccnet.nl/j.kaptein/hbg 
 
 
 

.
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DUITSE VELDPOSTSTEMPELS TIJDENS DE EERSTE 

WERELDOORLOG IN HET "POSTGEBIET OBER OST" 
EEN UITDAGING VOOR VERZAMELAARS VAN DE 

BALTISCHE STATEN 
 

ANDRÉ DE BRUIN 

 

ent u ook zo’n verzamelaar die min of meer is uitgekeken op de hoge en steeds 
hogere prijzen die moeten worden betaald bij de uitbreiding van onze 
verzameling? Ergert u zich ook zo aan die (pseudo) handelaren, die denken dat 
alles wat uit ons verzamelgebied komt met goud moet worden betaald en dat 
zelfs dat dan volgens hen nog veel te weinig is? 

 
Wellicht heb ik dan een tip voor u heeft zich wel 
eens gekeken naar de Duitse veldpost die, in dit 
geval tijdens de Eerste Wereld Oorlog, door Duitse 
militairen werd verstuurd van of naar Duitsland? 
En hebt u toen ook een gekeken wat voor 
(gemiddelde) prijzen daarvoor werden gevraagd 
c.q. betaald?  Als het goed is komen we dan beiden 
tot de conclusie dat voor goed leesbare stempels op 
brief of kaart zo rond de 15 gulden (met 
uitschieters naar boven en beneden) wordt betaald 
en dat is dan een alleszins redelijke prijs voor een 
historisch stuk dat heeft gelopen in ons 
verzamelgebied en ruim 80 jaar oud is. 
Vaak krijgt u dan een mooie afbeelding op de koop 
toe. De afbeeldingen variëren van een kleurenfoto 
van een stad tot een in het veld gemaakte tekening, 
waarbij fraaie staaltjes van artistieke prestaties 
worden getoond. 
U realiseert  zich dat waarschijnlijk niet, maar weet 
u wat ons verzamelgebied zo buitengemeen 
boeiend maakt? Dat zijn nu juist die oorlogen. 
Postaal en filatelistisch gezien levert ons dat niet 
alleen die veldpost op maar ook censuur (civiel en 
militair, met censuurstempels) en geretourneerde 
post, aangepaste tarieven en portvrijdom. Kortom 
een groot aantal zaken die in vredestijd gladjes 
verlopen, maar die in tijd van spanning en 
onzekerheid aanleiding geven tot de interessante 
uitzonderingen en afwijkingen van het normale. 
 
Nu terug naar de veldpost. In dit artikel zal ik u 
proberen vertrouwd te maken met de specifieke 
zaken van de Duitse veldpost in ons 
verzamelgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het hier weergegeven verhaal geldt natuurlijk ook 
voor de Tweede Wereldoorlog, die echter wat 
jongere stukken oplevert. 

WAAROVER PRATEN WIJ 
1. Gebied 
Het gebied dat onze speciale aandacht krijgt wordt 
ook wel genoemd: “Postgebiet Ober Ost” ofwel het 
postgebied (gebied van militaire en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid) van de (Duitse) opperbevel-
hebber OOST. Je zou kunnen zeggen dat het die 
steden en dorpen omvatte waar de postzegels 
werden gebruikt met de opdruk “Postgebiet” 
Ob.Ost, zie MiNr  1 t/m 12. 
Aanvankelijk is het gebied van bestuurlijke verant-
woordelijkheid congruent aan het gebied van 
militaire verantwoordelijkheid; dit veranderde later 
in het jaar 1918 drastisch, door de uitbraak van het 
10e Duitse Leger naar het oosten en het zuiden; 
hetgeen een uitbreiding van het gebied van 
militaire verantwoordelijkheid met zich bracht. Wij 
zullen ons echter beperken tot het oorspronkelijke 
gebied dat min of meer wordt begrensd in het 
noorden door Estland, in het oosten door de lijn 
oost van Wilna via Dünaburg naar Pleskau, in het 
zuiden door de lijn Bialystok-Wilkowysk oost-
waarts en in het westen door de oorspronkelijke 
landsgrens. Zie ook de kaart. Aangezien we hier 
met veldpost te maken hebben, en ontplooide 
militaire eenheden altijd opereren met een zekere 
frontbreedte en diepte, kunnen locaties van 
militaire eenheden, dus ook die van veldpost-
faciliteiten niet altijd exact worden aangegeven. 
2.Veldpost 
Het verzamelen van veldpostkaarten en/of brieven 
is anders dan de manier van verzamelen bij de 
overige filatelie. Immers bijna per definitie 
ontbreekt de zegel, deze komt slechts bij 
uitzondering voor. We zullen het moeten doen met 
de geschreven kaart/brief en de/het daarop 
aangebrachte stempel(s). Het ontbreken van de 
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zegel vindt zijn oorzaak in het feit dat over het 
algemeen de militairen portvrijdom hadden. Dit 
geldt ook in ons geval.  De autorisatie van deze 
portvrijdom vinden we in het zogenaamde 
briefstempel of eenheidsstempel. Vaak vinden we 
naast het eenheids- of briefstempel ook een 
handgeschreven adres met daarin de naam, eenheid 
en/of veldpostnummer van de afzender. Met deze 
gegevens en het veldpoststempel met daarin de 

datum en eventueel het veldpostnummer moeten 
we het dus doen. Dat “het” betekent dat we graag 
willen weten of het “corpus delictum” tot ons 
verzamelgebied behoort en zo ja, waar we het 
moeten plaatsen in de verzameling. 
Bijvoorbeeld naar locatie, gebied, of militaire 
operatie waaraan werd deelgenomen, bijvoorbeeld 
de inname van Riga of een ander oorlogstheater.  

 
 

 
Figuur 1  
De verschillende stempels die als categorie zijn te onderscheiden. De hier getoonde typen corresponderen 
veelal niet met de stempels van eenheden zoals die in Ober Ost werden gebruikt, het gaat hier alleen om de 
categorale indeling. 
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Dit zo teruglezend, realiseer ik mij dat de 
veldpoststempels van de jaren 1914 en 1915 vaak 
uitblinken door de afwezigheid van een jaartal in 
het stempel (zie afbeelding 1 en 2). Dat is dus weer 
minder informatie; waarom dat zo is?  
Ik weet het niet, maar boze tongen beweren dat de 
Duitsers zichzelf zo goed vonden dat ze dachten 
deze oorlog op zeer korte termijn eventjes te zullen 
winnen. Dat pakte uiteindelijk anders uit…………  
“The Great War” duurde ongeveer 4 jaar, kostte 
miljoenen slachtoffers en bleek uiteindelijk het 
voorspel te zijn van de Tweede Wereldoorlog met 
nog meer superlatieven op het punt van doden, 
vermisten, gewonden en ontheemden.  
Kijkend naar de veldpoststempels kunnen we 
daarin een zekere hiërarchie herkennen. De meeste 
stempels die we aantreffen zijn die van het 
“veldpoststation”, een veldpostkantoor dat min of 
meer stationair (dus niet mobiel) in het 
(achter)gebied verbleef en slechts sporadisch 
“verhuisde”. Maar pas op, zoals bij elke regel zijn 
ook hierop ook uitzonderingen, daar zullen we 
later op terugkomen. Naast deze 
“Feldpoststationen” kennen we nog 
“Feldpostexpedities” voor het divisieniveau (dus 
mobiel en in staat de eenheid tijdens de manoeuvre 
te volgen) en daarenboven nog “Feldpostämter”, 
meestal voor de niveaus boven dat van een divisie; 
om het spannend te houden:  ook hier komen 
gelukkig weer uitzonderingen voor! 

Om het geheel nog gecompliceerder te maken 
veranderden de veldpoststempels in de loop van de 
oorlog. Aanvankelijk werden de namen van de 
eenheden benoemd in het stempel (zie afbeelding 3 
en 4). Deze eerste stempels maken een ietwat 
provisorische indruk waarbij soms het jaartal en/of 
de uurduiding ontbreekt; deze worden vanaf 1915 
echter altijd aangebracht. Overheerst in 1914 nog 
het enkelvoudige rondstempel, in 1915 ziet men 
meestal het zogenaamde “dubbelrondstempel” met 
datum en uurduiding; in 1916 komen alleen nog 
maar deze laatste stempels (zie afbeelding 5, 6 en 
7. Dan komt het jaar 1917, het meest interessante 
jaar voor het veldpoststempel.  
Vanaf 15 februari 1917 werd uit 
contraspionageoverwegingen besloten de 
determinatie van eenheden op basis van 
veldpoststempels moeilijker te maken. Daartoe 
werden vanaf die datum de veldpostkantoren 
nieuwe stempels toebedeeld met de nummers 650 
tot 1021.  
Deze nummers werden willekeurig vergeven. De 
nummerstempels moesten bij aantoonbare 
zendingen, zoals Aantekenen, waardebrieven en 
betaalkaarten, verplicht worden gebruikt. 
Daarenboven moesten, op grond van een order van 
hogerhand, de inschriften van deze stempels 
gekapt worden, ten einde identificatie en derhalve 
identificatie nog meer te bemoeilijken. 
 

 

 
Figuur 2 
Te velde getekende kaart van een telefooneenheid in, of in de nabijheid van, Dünaburg. 
De artiest is een zekere P. Heydt 
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Dit hield in dat nog slechts de tekst “Kais.Deutsche 
Feldpost”; “K.D. Feldpost”; “D. Feldpost” of 
alleen maar ”Feldpost” met datumaanduiding 
overbleven. Met deze stempels werd  de privé post 
van manschappen en officieren front-Duitsland 
visa versa, afgestempeld. Dit soort stempels 
worden “gekapte stempels” genoemd.  
Omdat het voor de contraspionage niet zo heel erg 
moeilijk was, uit het gekapte stempel het 
oorspronkelijke stempel te reconstrueren werd in 
oktober bevolen, de gekapte stempels binnen de 
respectievelijke legers uit te wisselen. 
Vanaf begin 1917 kregen de veldpostkantoren 
weer nieuwe normstempels met het simpele 
inschrift “Deutsche Feldpost”, waarbij veelal 
alleen de beginletters groot geschreven werden. 
Als onderscheidingsteken komen 1 tot vaak 3 
sterren voor, soms gecombineerd met een letter. 
Deze stempels, die dus na 15 februari 1917 zijn 
ingevoerd, noemt men “stomme stempels”. 
Als aparte categorie moet ook de familie van de 
“blinde veldpostnummers” worden genoemd. Dit is 
een afwijkende categorie van veldpoststempels die 
aan het einde van de oorlog werd geïntroduceerd. 
Hier komen we in een volgend opstel op terug.  
We kennen nog een geheel andere categorie van 
veldpoststempels die we voor de volledigheid 
moeten benoemen. Dat zijn de veldpoststempels 
die in het kader van de zogenaamde “Feldpost des 
Grenzschutz-Ost” in de jaren 1919/20 zijn gebruikt 

in de Baltische Staten. Deze veldpost zullen we 
separaat bespreken, ze horen niet thuis onder het 
hoofdstuk “Eerste Wereld Oorlog” en vragen een 
aparte behandeling. 
Na deze algemene inleiding richt ik mij in eerste 
instantie op de veldpoststations. U weet nog wel 
die min of meer statische veldpostfaciliteiten, 
genummerd 1 tot 3113. Voor de OberOst periode 
zal ik deze proberen te identificeren. Als algemene 
opmerking vooraf: moet ik vaststellen dat er 
ongetwijfeld  fouten en of hiaten zijn aan te wijzen 
in de tabel. Ik had graag dat u mij daarvan op de 
hoogte wilde stellen zodat we, na bijstelling, ten 
laatste een redelijk compleet overzicht kunnen 
tonen. 
Nog een tweede opmerking vooraf, dit betreft de 
configuratie van de veldpoststempels dat wil 
zeggen de in het stempelbeeld opgenomen cijfers 
en/of letters of andere tekens. Bijvoorbeeld 
veldpoststation nummer 209 b. 
Hierin  verwijs ik naar het standaardwerk van 
Heinz Schriever, waarin ook waardevolle 
informatie staat over de verschillende 
veldpoststempels met de daarbij behorende 
toevoegingen van letters en cijfers alsmede totale 
opsomming van alle bekende veldpoststempels en 
de daaraan gerelateerde eenheden. In dit 
standaardwerk wordt echter geen relatie gelegd 
naar de locatie van de bij het veldpoststempel 
behorende eenheid of eenheden. 

 

 
Figuur 3 Retourkaart met een prijsvraag van de firma Asbach Uralt (Weinbrand), hier nog Cognac genoemd! 
Het veldpoststempel veldpoststation 33, hier nog (jan’1915) gebruikt in het westen werd toebedeeld aan 29. 
gemLandw.Inf.Brig, later in Ob.Ost o.a. in Tuckum. 
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Figuur 4 Getekende kaart van het gebied van belangstelling. Op deze kaart kunt u een aantal van de in de 
tekst genoemde plaatsen vinden. Aangezien militaire operaties bij voorkeur niet in de grotere steden 
plaatsvinden, zult u lang niet alle plaatsen terug kunnen vinden. De kaart geeft echter wel een inzicht in de 
belangrijkste gebieden en plaatsen. 
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Kortelings is in Duitsland een nieuw boekwerk 
verschenen over de onderhavige materie. Het heet: 
“Die Deutsche Feldpost im Ersten Weltkrieg 1914-
1918” Handbuch und Katalog.  
Het standaardwerk is geschreven door een 
schrijverscollectief bestaande uit Hans-Joachim 
Anderson,Karl Burkhardt †, Walter Carganico, 
Ulrich Düntsch, Helmut Egner, Burghardt Knoop 
en Bernhard Roubin. Het is verkrijgbaar tegen 
betaling van DM 68,00 bij Burghard Knoop, 
Drolshagenweg 31, 48155 Münster, Duitsland. Ik 
heb het handboek zelf noch aangeschaft noch 
gezien, maar de omschrijving laat vermoeden dat 
het om een welkome aanvulling gaat op de 
bestaande literatuur. Of en in hoeverre het ook een 
aanvulling is voor ons gebied van interesse dat 
weet ik niet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: zelfportret van een 
onbekende tekenaar. Wellicht 
past hier het motto "met de dood 
voor ogen". 
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Voor alle duidelijkheid volgt hieronder, aan de hand van een drietal afbeeldingen van veldpostkaarten van 
veldpoststation nr. 277 (Alt Autz), de voor dit veldpoststation geldende verschillen tussen de drie soorten 
veldpoststempels te weten normaal (beginperiode), gekapt (vanaf 15 februari 1917) en stom stempel vanaf 
begin 1917. 
 
 

 
Figuur 6 Aanvangsstempel van veldpoststation Nr 277 van Alt Autz 

K.D. Feldpoststation * Nr. 277 * 
 
 

 
Figuur 7: gekapt stempel van Alt Autz veldpoststation nr. 277 

K.D. Feldpost ** 
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Figuur 8: Stom stempel van veldpoststation nr. 277 van Alt Autz 

Deutsche Feldpost ** 
 
 
 
 
 
Hieronder volgt een tabel met de door mij gevonden veldpoststations in Ober Ost. U weet wel de lijst waar 
nog zoveel onduidelijkheden, fouten en hiaten in verscholen zitten. Help mij deze onvolkomenheden te 
miniseren. Het zal voor altijd een utopie blijken de volkomen volledigheid te verwerven, maar vele handen 
maken licht werk en het is nog leuk ook! 
 
 
Eerst nog iets vooraf: 
 In de kolommen wordt een notatie gebruikt in maanden en jaren. Alhoewel soms een gebeurtenis tot op 

de dag nauwkeurig bekend is blijf ik bij deze tijdsaanduiding, elke andere zou leiden tot een 
schijnnauwkeurigheid; 

 Indien een datum, of delen daarvan cursief zijn weergegeven bedoel ik hiermee te zeggen dat dit 
(zeer)waarschijnlijk is; 

 Een datum tussen haakjes geeft aan dat de gebeurtenis in de rechts gelegen kolom hierop slaat; 
 Een vraagteken in kolom wil gewoon zeggen dat ik het niet weet; 
 “Ook voor burgerpost” wil zeggen dat vanaf dat moment (met een zekere marge want verschillende 

bronnen geven vaak verschillende data) ook civiele post door het desbetreffende veldpostkantoor werd 
aangenomen en behandeld: 

 Soms wordt een plaatsnaam op meerdere wijzen geschreven, incidenteel geef de tweede naam, maar lang 
niet altijd; 

 “Niet in O.Ost” wil zeggen dat de desbetreffende locatie formeel niet of niet meer tot het Ob.Ost gebied 
behoorde maar daar een geografische/etnografische binding mee had; 

 Ter verduidelijking geef ik soms een locatie weer t.o.v. een grotere plaats.  
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WO1 Duitse veldpostkantoren in het “Postgebiet Ober Ost” 

“FELDPOSTSTATIONEN” 
overzicht 1 

soort Nr. locatie en/of eenheid periode locatie bijzonderheden 

FSt 33 Bij:29.gem-Landw-Brigade 04-1915 – 03-1917 
03-1915 – 04-1918 
03-1918 – 11-1918 

11-1918

Tuckum, ook gespeld Tukum 

Jakobstadt 
Tallinn en omgeving 

Transport naar Duitsland 

Hiervoor Roye in Frankrijk

FSt 61 Bialowies 11-1915 – 12-1918 
(15-12-1918) 

(Ook Stoczek-Bialowies) 
“Geschäftstelle” gesloten 

01-07-1916 ook burgerpost
hiervoor Wloclawek Polen 

FSt 62 Brzostowica Wielka 10-1915 – 12-1918 Opheffingsdattum 
wellicht verwisselt met Lunna Wola 

01-07-1916 ook burgerpost

FSt 63 Novogrodek  ZO Lida ??-1916 -  11-1918  Niet in Ob.Ost 

FSt 64 Jeziory (bij Grodno)                - 10-1918   

FSt 65 Siemiatycze 04-1916  - 10-1918  20-04-1916 ook burgerpost

FSt 66 Podbrodzie 06-1917 – 12-1918  20-04-1916 ook  
burgerpost 

FSt 67 Szczuczyn  - 12-1918 Ook voor Malewitsch 11-11-1918 ook  
burgerpost 

FSt 68 Sokolka 01-1916 – 12-1918  15-01-1916 ook burgerpost

FSt 69 Lida ??-1916 -  12-1918  21-04-1917 ook burgerpost

FSt 70 1.Grajewo  - 12- 1918 Mogelijk later naar Mariampol?  

FSt 70 2.Kosloda Ruda    

FSt 71 Vasilishki 06-1917 – 12-1918 Mogelijk zijn 71 en 72 gwwisseld? Hiervoor Mlawa 

FSt 72 Radun  N van Lida, W Woranowo Niet in Ob.Ost 

FSt 73 Zelwa 10-1915 – 12-1918 Ook gespeld Sjelwa Voorheen Warschau 

FSt 75 Bialystock NO Wilna 11-1915 – 12-1918 Ook pakketvernietiging bekend Eerder “Weichselstelling” 

FSt 106 Swislocz  (Z van Wilna) 06-1916 – 10-1918  01-07-1916 ook burgerpost

FSt 108 Lintupy (NO van Wilna)   Niet in Ob.Ost 

FSt 111 Dombrowo (bij Grodno) 04-1916 –10 -1918  20-04-1916 ook burgerpost

FSt 112 Knyszyn 04-1916  - 10-1918  20-04-1916 ook burgerpost

FSt 114 Nowojelnia  ??-1916 – 12-1918 Meest oostelijke station in Ob.Ost  

FSt 115 Wolkowysk 04-1916 -10 –1918  15-01-16 ook burgerpost 

FSt 116 Grodno ??-1915 – 12-1918 Ook pakketvernietiging bekend  

FSt 117 Woranowo 1917 Ook gespeld Woranowo  

FSt 119 Dünaburg/Mitau ?    

FSt 120 
 

Bij Oberbefehlshaber Ost 08-1916 – 01-1917 
01-1917 – 01-1917 

02-1918

Kowno 
Bialystok 
Kowno 

 

FSt 136 Lunno Wola 06-1916  - 10-1918  01-07-1916 ook burgerpost

FSt 137 Novogrudok ZO van Lida 06-1916 – 12-1918 Zie ook 63 welke is juist? Niet in Ob.Ost 

FSt 138 Gajnowka 11-1915 – 12-1918   

FSt 139 Bielsk 01-1916 -  12-1918   

FSt 142 1. Koschedary 06-1915 – 06-1917   

FSt 142 2. Kowno 07-1917 – 12-1918   

FSt 143 Orany 12-1915 – 12-1918   

FSt 145 Slonim (Z van Wilna) ??-1915 – 12-1918  Niet in Ob.Ost 

 160 Bij Landwehrkorps  Omgeving Baranowitschi Niet in Ob.Ost 

FSt 161 1. Libau 06-1916 – 09-1917 Flughafenstation Libau  

FSt 161 2. Mitau 09-1917 – 12-1918 Exacte data verplaatsing: 17-09-1917  

FSt 162 Geilentischki Z Dünaburg ??-1915 – 12-1918 Mogelijk ook (tijdelijk) in Byalystok  

FSt 163 Suwalki ??-1915 – 12-1918   

FSt 164 Augustow 01-1916 – 12-1918  15-01-16 voor burgerpost 

FSt 165 Wylkowyschki 01-1916 – 12-1918 Vanaf  06-10-1916 “Wilkowischki” Ook Mariampol??  
15-01-1916 ook burgerpost

                                                           
1 Cursief wil zeggen "waarschijnlijk". 
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soort Nr. locatie en/of eenheid periode locatie bijzonderheden 

FSt 166 Wilna 09-1915 – 12-1918 Bij 40e ResKorps, kwam uit 
Mariampol 
Ook pakketvernietiging bekend 

 

FSt 167 Windau 01-1916 – 12-1918 Ook  Angernsee 15-01-1916 ook burgerpost

FSt 168 Libau 05-1915 – 01-1919 Ook pakketvernietiging bekend  

FSt 169 1. Wilna ?? 09-1915 – 11-1918   

FSt 169 2. Bij 9, LandwehrBrig 03-1918 – 12-1918 Ostrow  april’18 evt eind 
nov’18Walk 

 

FSt 170 1. Kielmy 08-1915 – 12-1918  20-10-1916 ook burgerpost

FSt 170 2.  Skaudwile 09-1916 – 12-1918  20-10-1916 ook burgerpost

FSt 170 3. Tauroggen Bij einde oorlog   

FSt 171 1. Kovno 05-1915 – 07-1915 Bij 40e RK, kwam uit Mariampol  

FSt 171 2. Soly  08-1915 – 12-1918 Ook Soly Bahnhof/- Ost genoemd?  

FSt 172 Radziwilischki 08-1915 – 12-1918   Ook “Ausgleichstelle“ 11-11-1918 ook burgerpost

FSt 173 1. Swenzjany 08-1915 - ??1918   

FSt 173 2. Landwarowo ?           - 1918   

FSt 174 Abeli 01-1916 – 12-1918  15-01-1916  

FSt 175 Schaulen 12-1915 – 12-1918   

FSt 191 Brest-Litovsk   Niet in Ob.Ost 

FSt 192 Brest-Litowsk   Niet in Ob.Ost 

FSt 208 Olita 01-1916 – 12-1918   

FSt 209 Kowno 08-1915 – 01-1919 Ook pakketvernietiging bekend  

FSt 210 Novo Swenzjany 07-1916 – 12-1918 Eerder genaamd Podbrodjie  

FSt 211 Bausk 01-1916 – 12-1918  15-01-16 ook burgerpost 

FSt 212 Hasenpoth 01-1916 – 12-1918 Oorspronkelijk ook voor Goldingen  

FSt 213 Jelowka >25-8-1917   

FSt 214 Mitau  Ook pakketvernietiging bekend 15-01-1916 ook burgerpost

FSt 215 Rakischki 08-1915 – 12-1918  11-11-1918 ook burgerpost

FSt 216 Poniewiez 08-1915 – 12 1918   

 219 1. Baranowichi ?  Niet in Ob.Ost 

FSt 219 2. Bij GenKdo 60 04-1918 – 12-1918 
(18-12-1918)
(23-12-1918)

Dorpat,  
(Wenden) 
(Dünaburg) 

Eerder Baranowitschi,  
Niet in Ob.Ost 

FSt 219 3. Bij 17e KavBrig 03-1918 – 12-1918 Pskov ( Pleskau)  

FSt 222 Uzjany 09-1915 – 12-1918  11-11-1918 ook burgerpost

FSt 223 Murawjewo 08-1915 – 10-1916   

FSt 224 Wilkomierz 08-1915 – 09-1916   

FSt 225 Dukschty Z Dünaburg 05-1916 – 12-1918 Ook pakketvernietiging bekend Niet in Ob.Ost 

FSt 226 (Nowo) Wileika -12-1918  Niet in Ob.Ost 

FSt 229 Wilna    

FSt 262 Janow (NO Kovno) 06-1916 – 09-1916  01-07-1916 ook burgerpost

FSt 263 Daudsewas    

FSt 264 Janischki 07-1917 – 12-1918   

FSt 265 Birshi 05-1916 – 12-1918   

FSt 266 Skopischki -12-1918   

FSt 268 Ortskommandantur  34    

FSt 269 Kovno    

FSt 277 Alt Autz  Ook geschreven  ”Alt Auz” 
Ook pakketvernietiging bekend 

 

FSt 279 Bij General Kommando 53  Ook pakketvernietiging bekend  

FSt 280 Wainoden  Luftschiffhäfen Seerappen en Seddin  

FSt 281 Kiejdany 01-1917 – 12-1918  11-11-1918 ook burgerpost

FSt 282 Bij Etappen Inspektion 10 Wilna 04-1916 – 12-1918   

FSt 283 Hoogst waarschijnlijk Wilna In 1916 Mij zijn 2 stempels bekend van  
26/9/16 en 28/8/16 beide van 
 K.S. Armierungs Bat. Nr. 22 

 

FSt 284 Goduzischky 12-1916 – 06-1917   
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soort Nr. locatie en/of eenheid periode locatie bijzonderheden 

FSt 288 Wilna  09-1916 – 04-1917 Ook Geldstelle en Ausgleichstelle 2  

FSt 289 Klidje bij Üxküll 03-1918 Armeepostdir 8  

FSt 298 Bij 2e Radfaher.Inf.Brig3 10-1917 – 02-1918 Haapsalu, Oesel,  Narva  

FSt 298 Bij 2e Radfaher.Inf.Brig 10-1917 – 02-1918 Op Oesel/Saaremaa  

FSt 302 Werro, Petsory Voorjaar 1918  ZZ 

FSt 303 Bij GenKdo 68 05-1918 – 12-1918 Tallinn  

FSt 305 Bij GenKdo 68 10-1918 – 12-1918 Fellin  

FSt 313 Bij GenKdo  z.b.V. 51 08-1917 – 09-1917 
(09-1917) 

Subat, Bad Baldon, Riga- 
Transport naar Italië  
Ook pakketvernietiging bekend 

 

FSt 314 Skaudwile 12-1916 – 12-1918 Handgeschreven afzender bekend 
Mogelijk loste Fp  314 Fp 170 in 
Skaudwile af. 

 

FSt 315 Bij Genkdo .b.V. 58   Dünaburg  

FSt 316 Novo Alexandrovsk -12-1918 Z Dünaburg  

FSt 317 Dünaburg  - 12-1918   

FSt 320 Ramotski 03-1918 – 12-1918 Aan spoorweg Riga – Wenden post “Umsschlagstelle” 

FSt 335 Őesel 11-1917 – mid’18 Stempel identiek aan DF 686  

FSt 336 Öesel 11-1917 -  mid’18   

FSt 380 Bij: 22. Landwehrdivision 04-1917 – 09-1917 
(6-24-09-1917) 

Riga (inname, daarna legering) 
Transport naar Styr-Stochod 
Dit gold alleen voor 22e LandWDiv 

“Briefsperre” van 
21-08-1917 tot 
01-09-1917 

FSt 381 Tuckum 05-1917 – 12-1918 Ook geschreven Tukum 
Ook pakketvernietiging bekend 

 

FSt 382?     

FSt 383 Riga, bediende ook 
Kavallerie Divisie Noord  

09-1917 – 12-1918 
(22-10-1917) 

In Hoofdpostkantoor Riga 
22-10-17 ook voor burgerpost 

 

FSt 384 Bij GenKdo 60 09-1917 –12- 1918 
(2-03-1918) 

Tot opmars verblijf in Riga 
Walk (Umschlagstelle) 
(Fellin) 

 

FSt 389 Hinzenberg 
 

(03-1918) Verplaatst naar Ramotski 
Aan spoorweg Riga - Wenden 

Was ook   “Post -
Umschlagstelle” 

FSt 390     

SSt 391 Bij GenKdo 56 (10-1917   

FSt 393 Wellicht Ob.Ost   Mogelijk Ob.Ost?? 

FSt 493 Bij 93-ResInfBrig 08-1917 -   

FSt 3002 Widmas en/of Bergdorf  Geen verdere gegevens bekend Mogelijk Ob.Ost?? 

FSt 3003 Jakobstadt  Kreisstadt  des Kreises Friedrichstadt  

FSt 3005 Walk 04-1918 – 12-1918 Geen blind veldpoststation!  

FSt 3007 Baranowitschi   Niet Ob.Ost 

FSt 3009 Smorgon?   Niet Ob.Ost 

  Radun  Wellicht een veldpoststation in 
Ob.Ost, geen verdere gegevens  

 

                                                           
2 Tot de zeldzame veldpoststations van de veldpost in het gebied Ob.Ost behoort veldpoststation nr.  288 in Wilna  een  
” Ausgleichstelle”, behorende tot het10e Leger. Zij dankt haar ontstaan door de noodzaak de postverbindingen niet 
alleen tussen front en achterland/Duitsland (visa versa) maar ook tussen de legers onderling realiseren. Later werden 
deze inrichtingen ook wel “Heeresbriefstelle” genoemd. Ook bij FSt 172 (Radziwilischki) werd begin 1916 een 
Ausgleichstelle gevormd (8e Leger). 
3 Bestaande uit 2e Infanterie Radfahrer Brigade, (Radfahrer Bataljon 1,2,4,5 en 6) versterkt met het reserve Infanterie 
Regiment 255 van de 77e reserve Divisie) 
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75% ware grootte 
Aangetekende veldpostbrief naar Greifswald. Landwehr Inf. Regiment no. 49. Via veldpoststation Nr. 380, 
dat behoorde tot de 22. Landwehrdivision, 15-8-1917, toen dus in Riga. Aangetekende brieven moesten 
uiteraard traceerbaar zijn, en hebben dus nooit gekapte of stomme stempels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.
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DE GROETEN UIT …….. 
OF  DE CHARME VAN BRIEFKAARTEN 

 
RUUD W. VAN WIJNEN 

 
e sturen elkaar steeds minder een kaartje. We bellen, faxen of e-mailen elkaar 
tegenwoordig. Alleen rond de jaarwisseling sturen we elkaar kaartjes met de 
beste wensen en vanaf onze vakantiebestemming laten we anderen graag weten 
dat het goed met ons gaat. Steeds minder kaarten dus en dat is jammer, want 

voor filatelisten hebben ze zo hun charme. 
In dit artikel wil ik daarover iets vertellen en tevens relaties leggen met de postgeschiedenis. 
 

Kaarten en kaarten 
Er zijn heel wat soorten kaarten. Kenmerkend is 
natuurlijk dat er geen envelop om zit en dat 
daardoor “iedereen” kan lezen wat erop staat. 
Daarover straks meer. Het meest gebruikte woord 
is “briefkaart”, een verzamelbegrip dat eigenlijk 
alleen slaat op kaarten met een ingedrukte 
postzegel. Hét woord daarvoor is postwaardestuk 
(afb.2). Moet de afzender zelf een zegel plakken, 
dan hebben we het over een briefkaartformulier 
(afb.3). 
Over het algemeen schrijft de afzender zijn 
boodschap op de kaart en verstuurt die tegen een 
gereduceerd tarief. 
Wil de afzender veel dezelfde kaarten verzenden 
dan kan hij die laten bedrukken. Dat bespaart  niet 
alleen schrijfwerk, ook verandert zijn kaart 

daardoor in “drukwerk” en daarvan kost de 
verzending over het algemeen nog minder. Je kunt 
in dit geval spreken van een drukwerkkaart. 
Dan is er ook nog de ansichtkaart. De zieke wordt 
beterschap gewenst, de vakantieganger laat weten 
waar die uithangt en de jarige leve nog lang. Als de 
afzender daarbij in enkele woorden de groeten 
doet, kunnen ook deze kaarten tegen het laagste 
tarief verzonden worden. Zelf gebruik ik voor deze 
kaarten bij voorkeur de term wenskaart. 
Ansichtkaart gebruik ik dan alleen voor kaarten 
met afbeeldingen van steden, dorpen en land-
schappen. Deze verduidelijking geef ik niet alleen 
omwille van een zuiver taalgebruik, maar tevens 
omdat er sprake is van twee categorieën post met 
eigen tarieven.  

 
Afb. 1. Grüss aus Mitau. Vroege lithografische ansichtkaart, 1896. 
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Afb. 2 1881. Russisch postwaardestuk (Mi. P5) van ЛИБАВА / Liepaja naar Rostock 
 

 
Afb. 3 Briefkaartformulier uitgegeven door het Post- en telegraafdistrict Riga, via veldpostkantoor 158 
verzonden naar ЛЕМЭАЛЬ  / Limbaži,  1916. 
 
Een stukje geschiedenis. 
Eeuwenlang verstuurden kooplui, edelen, bestuur-
ders en andere gezagsdragers hun brieven goed 
verpakt. Het briefgeheim werd letterlijk bezegeld, 
lakstempels zorgden er voor dat hun post 
onderweg niet door ongenode lieden werd gelezen. 
Later in de geschiedenis zorgde de envelop voor 

een passende bescherming. De idee voor een 
“open” postwaardestuk stuitte aanvankelijk op 
bezwaren van fatsoensaard: de afzender zou eens, 
voor iedereen leesbare, schunnige of anderszins 
onbetamelijke mededelingen kunnen verzenden. 
Maar in 1869 kwam het er in Oostenrijk-Hongarije 
toch van, Rusland volgde in 1872 met de eerste 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, de Open Brief. In een 
voetnoot vermeldde de postadministratie niet 
aansprakelijk te zijn voor hetgeen de afzender 
schreef… 
Tot aan de eerste wereldoorlog verschenen in 
Rusland 28 postwaardestukken (lit.1). Die bijeen 
brengen met stempels van plaatsen in de Baltische 
gouvernementen biedt diverse mogelijkheden voor 
een mooie collectie. 
 
Kaarten sloegen als correspondentiemiddel aan: ze 
waren goedkoper dan een brief en door de beperkte 
ruimte kon de afzender het korter en informeler 
houden. Bovendien kwamen er aan het einde van 
de 19de eeuw steeds meer mensen die konden lezen 
en schrijven. 
Heel lang hield de Russische overheid de productie 
van  briefkaarten in de vorm van postwaarde-
stukken in eigen hand. Pas in 1894 werden, onder 
voorwaarden met betrekking tot grootte, papier en 
opmaak, private kaarten toegestaan. Vanaf dat 
moment kwamen ook in Rusland ansicht- en 
wenskaarten op de markt (afb.1). Drie jaar later, in 
1897, kregen de afzonderlijke postdistricten in 
Rusland de bevoegdheid officiële briefkaart-
formulieren uit te geven. Tijdens de eerste wereld-
oorlog werden ze veel gebruikt door Russische 
militairen die portvrijdom genoten en door de 
betrekkelijk eenvoudige productiewijze kon aan de 
grote vraag worden voldaan (lit.2). 

Precies een eeuw geleden, in 1901, vond in Riga 
een grote Jubileumtentoonstelling plaats. 
Daarvoor werden speciale ansichtkaarten 
uitgegeven en ook de sigaren-, tabak- en 
papirosfabriek A.G. Ruhtenberg vestigde op deze, 
zeer fraaie, manier aandacht op zijn paviljoen 
(afb.4). Een directe verbinding met de filatelie 
vormt het gelegenheidsstempel РИГА-
ΒЫСТАВКА dat tijdens de tentoonstelling in 
gebruik was. Het is uniek omdat het het enige 
Russische gelegenheidsstempel van voor de 
revolutie is (afb.5). 
Het opschrift ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО bleef tot 
1908 verplicht, daarna kwam ПОЧТОВАЯ 
КАРТОЧКА  (Postkaart) in gebruik. 
 
Briefkaarten waren dus populair, ook bij firma’s en 
organisaties met veel gelijksoortige 
correspondentie. Zo kondigden bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers hun bezoeken vooraf aan bij 
klanten en plaatsten ze de bestellingen bij de 
fabriek per briefkaart. Om veel onnodig 
schrijfwerk te voorkomen werden ook officiële 
postwaardestukken bedrukt (afb. 6 en 7). 
Een zoektocht naar dergelijke, in de Baltische 
gouvernementen gebruikte, postwaardestukken is 
zeker de moeite waard (lit. 3). 
 

 
 

 
Afb. 4 
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Afb. 5 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 6 Voorzijde van het antwoorddeel van een postwaardestuk met betaald antwoord gericht aan de 
Kurländische Oekonomische Gesellschaft in Mitau / Jelgava, 1911. 
 
 



HET BALTISCHE GEBIED No. 38, juli 2001 50

 
Afb. 7 Achterzijde: opgave van het landgoed Sturhof in het district Tuckum betreffende de te verwachten 
oogst in 1911. 
 
 
 

Afb. 8 
 
 
 
Natuurlijk lieten firma’s ook hun eigen briefkaart-
formulieren drukken om veel voorkomende 
correspondentie af te handelen. De firma Gartman 
maakte op de voorzijde tevens op fraaie wijze 
reclame voor zijn cacaoboter (afb.8). De 

achterzijde was bestemd om ontvangen betalingen 
te bevestigen en werd voorzien van het daarvoor 
verplichte belastingzegel (afb.9). 
Een interessante combinatie met de, steeds meer in 
de belangstelling komende, fiscale filatelie.  
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Afb. 9 
 
 
 
 
De teksten of afbeeldingen op ansichtkaarten kunnen goed passen in een posthistorische verzameling. 
Daarvan twee voorbeelden. 
 
 

 
Afb. 10 September 1905. In het Duits schrijft een, in verband met de Japans-Russische oorlog gemobili-
seerde soldaat, vanaf een station aan de Siberische spoorlijn een kaart naar Riga. Hij heeft het ondermeer 
over de overvolle treinen met tyfuslijders en 30.000 zieken tussen Charbin en Irkutsk. Donderdag zijn we in 
Irkutsk. Met hartelijke groeten…. 
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Al eerder schreven we in ons blad (lit. 4) over de Letse infanterie bataljons die tijdens de eerste wereldoorlog 
gevormd werden binnen het Russische leger en die wat later in de geschiedenis voor een groot deel over-
gingen naar de bolsjewisten. 
 

 
Afb. 11 Ansichtkaart met een afbeelding van de “Latweeschu Strehlneeku Bataljoni”. 
 

 
Afb. 12 Adreszijde van de kaart, verzonden van RIGA naar SCHODNJA (9-12 aug. 1916). 
Onder de adressering is aangegeven dat de kaart door de censor in Petrograd is goedgekeurd .Opmerkelijk is 
tevens dat ook in het Lets is aangegeven dat het om een briefkaart gaat: Waleja wehstule. 
 



HET BALTISCHE GEBIED No. 38, juli 2001 53

In 1913 verschenen in tsaristisch Rusland de laatste postwaardestukken. De aanleiding was feestelijk: 300 
jaar Romanov dynastie. Een jaar later brak de eerste wereldoorlog uit en in 1915 werd het Baltische gebied 
ten zuiden van Riga bezet door Duitse troepen en met de Romanovs liep het ook niet best af. 

 

Afb. 13 Postwaardestuk van 3 kop. met de afbeelding van tsaar Alexander III, verzonden van МИТАВА / 
Jelgava naar Sint Petersburg, 1913. 
 
Tijdens de Duitse bezetting van het Baltische gebied (1915-1918), het zgn. Postgebiet des Oberbefehlshabers 
Ost, bestond het grootste deel van de post uit portvrije, per veldpost verzonden briefkaarten van Duitse 
militairen en uit Duitse postwaardestukken van het type Germania met opdruk Postgebiet / Ob.Ost. De 
ansichtkaarten bieden ook nu weer diverse mogelijkheden binnen een posthistorische verzameling (afb.14).  

 
Afb. 14 Ansichtkaart “Deutsche Artillerie in den Strassen Libaus”, opname van “Hoffotograaf Küh’ewindt, 
Königsberg i.Pr.”.
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Mijn eigen collectie Ober.Ost heb ik opgezet 
volgens de plaatsen met een Duits postkantoor; de 
inleidende tekst wordt geïllustreerd met een 
ansichtkaart. Veldpostkaarten moesten ter 
verantwoording van het portvrijdom een  dienst- of 
onderdeelstempel dragen.  (afb. 15). 
 
Gedurende de Duitse bezetting werden 3 
postwaardestukken uitgegeven, strikt afhankelijk 
van de posttarieven: 5, 7 ½ en 10 Pfg. De opmars 
van de Duitse troepen verliep in de jaren 1915-
1918 in drie fasen. Als gevolg zijn de drie 
postwaardestukken wel of niet en meer of minder 
gebruikt op het grondgebied van Litouwen, 
Letland of Estland. De kaart van 5 Pfg. 
bijvoorbeeld komt gebruikt zonder bijfrankering in 
Riga en ten noorden van Riga niet voor vanwege 

de portoverhoging naar 7 ½ Pfg. op 1 augustus 
1916. De kaart van 10 Pfg. daarentegen werd in het 
hele gebied gebruikt, maar is lastig te vinden 
omdat pas op 1 oktober 1918 de tariefsverhoging 
plaatsvond (afb. 16). 
 
Na de nederlaag aan het westelijke front moesten 
de Duitse troepen zich ook terugtrekken uit het 
Baltische gebied. Estland, Letland en Litouwen 
hadden hun onafhankelijkheid uitgeroepen, maar 
die werd bedreigd door vanuit Rusland oprukkende 
bolsjewistische eenheden. In de door hen bezette 
gebieden gold vanaf 1 januari 1919 algehele 
portvrijdom voor kaarten en brieven tot 15 gram 
(afb.17). 
 
 

 
 
 
 
 

 
Afb. 15 1917, portvrije briefkaart van “Libau” naar Steyerberg bij Hannover, met diens tstempel  Lehrkursus 
für Offizier-Aspiranten Libau *  I. Bataillon. an de geheimhouding van de plaats van verzending werd 
kennelijk niet al te veel aandacht meer besteed. 
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Afb. 16 Postwaardestuk van 10 Pfg. met opdruk Postgebiet / Ob.Ost van RIGA naar Breslau,  
26 oktober 1918. Gecensureerd in zowel Riga als Königsberg. 
 
 
 
 

 
Afb.17  Portvrije briefkaart van ZEHSIS naar ZESWAINE, 30 apr. – 3 mei 1919. De dagtekeningstempels 
zijn vervaardigd uit Russische stempels uit de tsaristische tijd. De plaatsnamen zijn geschreven in de oude 
Letse spelling, met  de hervorming van 1921 veranderde  de schrijfwijze in  Cēsis en Cesvaine. 
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De onafhankelijkheid was natuurlijk een uitgelezen 
aanleiding om nationalistische ansichtkaarten uit te 
geven. De firma J. Reeksts verzorgde een fraaie 
serie met Letse symboliek; een van de ontwerpers 
was Ansis Cīrulis die ook de eerste Letse zegel 
ontwierp. Worden op de zegels korenaren door de 
opkomende zon omgeven, op de kaart verwarmt de 
zon de nationale boom, de eik (afb.18). 
 
 

In de nieuwe, onafhankelijke Baltische landen 
hadden de postadministraties met grote moeilijk-
heden te kampen bij het opzetten van  een eigen 
postdienst. Door de oorlogen en de belabberde 
economische situatie ontbrak het aan zo ongeveer 
alles en was men aanvankelijk genoodzaakt zich te 
behelpen met stempels, papier en formulieren die 
waren achterbleven uit voorafgaande perioden 
(afb. 19 en 20). 
 

 
 
 
 

Afb. 18 
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Afb. 19 Russisch postwaardestuk uit de Kerenskiperiode (Michelnr. P29), gebruikt voor een portvrije 
kerkelijke briefkaart van WALMEERA naa r STRENTSCHI, 3-4 mei 1921. 
 
 
 
 

 
Afb. 20 Russisch briefkaartformulier met officiële Letse opdruk: 
PASTA KARTE – CARTE POSTALE, van MAHLPILS naar Riga, 12 april 1921. 
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Vóór de uitgifte van postwaardestukken brachten 
de Letse posterijen briefkaartformulieren uit. 
Opvallend is het provisorische Letse staatswapen 
linksboven en de gemarkeerde ruimte voor de 
postzegel rechtsboven. De tekst in het vakje luidt: 
Markas uslipi- / naschanai (afb.21). 
 
 
In 1921 en 1922 verzorgde de Letse post zelfs een 
gelegenheidsbriefkaartformulier om aandacht te 
vestigen op de grote tentoonstellingen die in Riga 
werden georganiseerd. 
Door het vignet en de gebruikte hel rode inkt zien 
de kaarten er zeer sprekend uit. De tekst in het 
postzegelvakje rechtsboven was inmiddels 
aangepast aan de nieuwe spelling: Markas uzlipi- / 
našanai (afb. 22). 
 

De eerste postwaardestukken verschenen in 
Letland in 1923.  Tot 1939 werden in totaal elf 
briefkaarten met een ingedrukt landswapen 
uitgeven, meestal paarsgewijs voor binnen- en 
buitenlands gebruik en in verband met 
tariefsverhogingen. In 1927 werd het formaat 
vergroot en in 1938-1939 veranderde de opmaak. 
De aanmaak van postwaardestukken liep een aantal 
malen achter de tariefsverhogingen aan, zodat er 
moest worden bijgefrankeerd. Dit gebeurde ook 
door de post bij de verkoop van kaarten met een te 
lage frankeerwaarde. De zegels werden onder het 
zegelbeeld op de kaart geplakt om het opschrift 
van de kaart onbedekt te laten. Particulieren 
plakten de zegels nogal eens naast het zegelbeeld 
(afb.23). Door deze handelwijzen kan een 
verzameling postwaaardestukken flink uitgebreid 
worden. 

 
 
 
 
 

 
Afb. 21 Briefkaartformulier, portvrij verzonden van AUMEISTERE naar Smiltene, 29 jan. 1922. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET BALTISCHE GEBIED No. 38, juli 2001 59

 
Afb. 22 Gelegenheidsbriefkaartformulier, portvrij verzonden van RIGA naar ZEHSIS, 20 apr. 1922. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 23  Postwaardestuk van 12 santimu voor buitenlandse correspondentie, door de post bijgefrankeerd tot 
15 santimu i.v.m. de tariefsverhoging van 1 februari 1925. Verzonden van RIGA naar Duitsland, 7 jan. 1927. 
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Afb. 24 
 

 
Afb. 25  Op de achterzijde meldt het station van Tornakalns de geadresseerde de aankomst van 61 kg 
aardappelen (kartupeļi) uit Dzelzava. RIGA, 5 maart 1938. 
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In Letland genoten veel instanties en organisaties 
portvrijdom. De overheid, in al zijn geledingen, 
maakte veel gebruik van kaarten voor het doen van 
mededelingen of het inwinnen van informatie. 
Toch zijn dienstkaarten niet al te gemakkelijk te 
vinden, de ontvangers gooiden ze waarschijnlijk 
gewoon weg. Het voorbeeld hiernaast, een 

geïllustreerde briefkaart van de Letse spoorwegen 
(Latvijas Valsts Dzelzceļi) is echter wel heel fraai 
(afb. 24).  
 
Zowel bedrijven als particuliere organisaties, 
gebruikten hun brief- of drukwerkkaarten als 
“visitekaartje”  (afb. 26 en 27). 

 
 
 
 
De twee kaarten hieronder tonen het tariefsverschil tussen de briefkaart met een geschreven tekst, 10 
santimu,  en een gedrukte kaart tegen drukwerktarief, 3 santimi. 
 

 
Afb. 26 Briefkaartformulier van het Letse bijbelgenootschap van VALMIERA naar Smiltene, 20 aug. 
1940.Gefrankeerd als briefkaart. 
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Afb. 27 Drukwerkkaart van de firma Kārlis Lielaucs (Karel Grotebeer) van RIGA naar Valmiera,  
20 okt. 1938. Gefrankeerd als drukwerk.  
 
Een bijzonder voorbeeld laat zien dat er, slim gebruik makend van de mogelijkheden, voor een bescheiden 
bedrag een flink aantal zwaarwichtige of juist lichtvoetige teksten verzonden kon worden. De Literātūras 
Pastkarte bracht de lezer ter gelegenheid van het nieuwe jaar 14 pagina’s gedichten (afb. 28). 

 
Afb. 28 Briefkaartboekje, nr. 7 uit een serie, verzonden  van ZONEPE naar Kraslava, 1 januari 1938. 
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In 1940 belandden de Baltische landen tussen aambeeld en hamer. Na de sovjet bezetting van 1940-1941 
volgde de Duitse van 1941 tot 1944/45. De oorlogsperiode bracht filatelistisch zowel kleine aanpassingen als 
grote veranderingen, ook bij het gebruik van briefkaarten. Ter illustratie (slechts) vier voorbeelden. 

 
Afb. 29 Briefkaartformulier tegen drukwerktarief verzonden in RIGA, 14 nov. 1940. De afzender heeft in het 
opschrift van de kaart de landsnaam aangepast aan de nieuwe staatkundige situatie: L.P.S.R. staat voor Letse 
socialistische sovjet-republiek. 
 

 

Afb. 30 Postwaardestuk van 20 kop. van de Sovjet Unie gebruikt in Letland. Verzonden van РИГА / RIGA 
naar LIEPĀJA, 18-19 april 1941. 
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Afb. 31 Tweetalige drukwerkbriefkaart van de Grundstückgesellschaft Lettland, verzonden in RĪGA tegen 
lokaal briefkaarttarief, 15 aug. 1944. Het lokaaltarief van 5 Pfg. werd ingevoerd op 1 juli 1943, daarvoor 
kostte een lokale kaart evenveel als een binnenlandse, nl. 6 Pfg. Fraai voorbeeld van een 5 Pfg. enkel-
frankering. 
 

 
Afb.32 Ansichtkaart van RIGA naar Duitsland, 27 april 1942. Het verzenden van ansichtkaarten was 
verboden, omdat tussen de papierlagen waaruit de kaart was opgebouwd wel eens verboden boodschappen 
zouden kunnen  worden meegestuurd. Dus: Zurück, da unzulässig. 
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Maakten de Baltische gouvernementen voor de eerste wereldoorlog deel uit van tsaristisch Rusland, na de 
tweede wereldoorlog werden de Baltische staten als sovjetrepublieken opgenomen in de Sovjet Unie. 
Posthistorisch een “vergeten” periode, maar wel één met volop interessante mogelijkheden en op dit vlak 
vergelijkbaar met de tijd voor 1915. Het gebruik van sovjet poststukken in de Baltische republieken is 
daarvan een voorbeeld (afb.33). 
 

 
Afb.33  Sovjet postwaardestuk van 25 kop. in 1957 verzonden van BALVI / БАЛВЫ naar NICA / НИЦА in 
de Letse sovjetrepubliek. 
 
Hiermee is de cirkel zo goed als rond. In de 
huidige onafhankelijke Baltische staten worden 
nog wel briefkaarten gebruikt, bv. om massaal 
antwoord- of aanvraagstrookjes in te zenden bij 
prijsvragen of verlotingen. Maar het zijn de laatste 
stuiptrekkingen van een boeiend, maar uitstervend 
poststuk. 
 
Dit artikel is gebaseerd op de lezing die ik hield op 
onze bijeenkomst van 31 maart 2001. 
Door de aard van mijn eigen collectie ligt de 
nadruk op het gebruik van briefkaarten in Letland. 
Veel van de tekst is transponeerbaar naar Estland 
en Litouwen en de ware liefhebbers van deze 
landen kunnen de bijzonderheden ervan zelf 
toevoegen, met charme hoop ik. 

Literatuur: 
Lit. 1   Michel catalogus Ganzsachen Ost Europa. 
Momenteel niet leverbaar. 
Lit. 2   A. Epstein: “Briefkaartformulieren van het 
post- en telegraafdistrikt Riga”, in Het Baltische 
gebied, nr. 33, dec.1998. 
Leon Nebenzahl: “Es muss nicht immer ein 
Wertstempel sein” (Russlands Postkarten-
Formulare von 1872 bis 1926), Hamburg, 1994. 
Lit. 3   R.W. van Wijnen: “Bedrukte Russische 
postwaardestukken gebruikt in het latere Letland”, 
in Het Baltische Gebied, nr. 36, juli 2000. 
Lit. 4   R.W. van Wijnen: “De (Rode) Letse 
geweerschutters, 1915-1917” in Het Baltische 
Gebied, nr. 22, juli 1993. 
 

.
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UIT DE POSTGESCHIEDENIS VAN VILNIUS V : 1944-1990 
DE SOVJET-PERIODE 

 
JAN KAPTEIN 

 

e periode na de oorlog is nu inderdaad een periode: een afgesloten tijdvak. 
Vilnius bleef na oorlog de hoofdstad van de Litouwse Sovjet-republiek. In 
stempels zien we dan ook de afkorting "ЛИТ ССР". De Sovjet-periode krijgt 
vaak van verzamelaars wat minder aandacht, maar ook uit deze periode is er 

veel wat de moeite van het verzamelen waard is. 
 
POSTZEGELS 
In een eerder nummer van HBG (29, met aanvul-
ling in HBG 30) vinden we een artikel over 
Baltische motieven op zegels van de Sovjet-unie. 
Ook Vilnius is op een aantal zegels afgebeeld, o.a. 
is een mooi exemplaar te vinden in een serie 
'Hoofdsteden van de republieken' uit 1958 (Mi. 
2177): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEMPELS 
Hieronder zien we een envelop, uitgegeven door het Litouwse Ministerie van Communicatie, met een oude 
Sovjet-stempel van Vilnius. 
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Op 50% ware grootte: 

 
Brief uit 1965 met stempel Vilnius 
 
Rechts een postwaardestuk met 'Rusijos ir 
Lietuvos revoliucinio …Pranas  Eidukevicius',  
gewone Sovjet-stempel en aantekenstempel van 
Vilnius. 

Pranas Eidukevicius (1869-1926) was een van de 
organisatoren van de Litouwse Communistische 
Partij. In 1918 werd hij tot voorzitter gekozen van 
het Centrale Comité. Hij hielp bij het vestigen van 
de Sovjet-macht en was voorzitter van het 
presidium van de Vilnius stads-sovjet. 
 

 
 
GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Omdat Vilnius hoofdstad was van de Litouwse 
Sovjet-republiek, zijn er vrij veel bijzondere 
stempels uit Vilnius. Vaak hebben deze stempels -
en de enveloppen- betrekking op het communis 
 

 
 
tische bewind: de verheerlijking van de Soviet-
staat. Een overzicht van deze bijzondere stempels 
is te vinden in het stempelboek 'Pasto Antspaudai' 
van Fugalevicius. Hieronder een keuze uit mijn 
verzameling.

 

50% ware grootte     50% ware grootte 
Stempel en envelop ter gelegenheid van de postzegel-expositie van de republiek, 1958. Links met nog een 
stempel van de 1e dag van de expositie (1 diena). De envelop rechts is gefrankeerd met een postzegel met de 
afbeelding van V. Mickevicius-Kapsukas, (1880-1935), een van de organisatoren en leiders van de Litouwse 
communistische partij. Hij was lid van het Centrale Comité en voorzitter van de het eerste Litouwse Sovjet-
bewind in Vilnius en dan van Raaad van Volkcomissarissen van Litouws-Byelorussische SSR in 1918-19. 
Hij deed ondergronds werk van 1920 tot 1921 in Vilnius. Vanaf eind 1921 woonde hij in Moskou. 
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50% ware grootte      50% ware grootte 
1958: 'Laisku rasymo savaite - eem' 
(=Week van het brieven schrijven). Bijzonder 
stempel Vilnius. 

1959: Volkstelling in de Sovjet-Unie. Stempel 
Vilnius. Op de envelop 'Pilieciai! Padekete….': 
'Burgers! Help mee dat het volk geteld wordt'.

50% ware grootte      50% ware grootte 
1959: bijzonder stempel Vilnius bij de 50e 
geboortedag van de Litouwse schrijver Petras 
Cvirka. Postzegel van de Sovjet-Unie, Mi. 2204, 
met afbeelding van de schrijver. 
 
 

1960: voor het thema van het jubileum op deze 
envelop hoeven we geen Litouws te kennen:. De 
datum 1940-7-21 is bekend van de opdrukken van 
de Litouwse zegels: de stichting van de Litouwse 
Sovjet-republiek. 

POSTWAARDESTUKKEN 
In de voormalige Sovjet-Unie zijn ontzettend veel 
postwaardestukken met ingedrukt zegel en een 
motief uit de Baltische staten uitgegeven. De 
officiële uitgaven van het Russische Ministerie van 
Verkeer in Moskou, werden gedrukt in de staats-
drukkerij "Gosnak" in Perm (in de Oeral). 
Hierbuiten zijn ook nog heel veel prentbriefkaarten 
met ingedrukt zegel uitgegeven. Op deze prent-
briefkaarten komen uiteraard ook beelden uit 
Vilnius voor. 
Het Litouwse Ministerie van Verkeer had als enig 
nationaal ministerie binnen de Sovjet-Unie 
toestemming om afbeeldingen toe te voegen op 
postwaardestukken (enveloppen en prentbrief-
kaarten). Het ingedrukte zegel mocht niet daar 
geplaatst worden, het drukken van de afbeeldingen 
gebeurde bij Litouwse drukkerijen. 

50% ware grootte 
Op deze envelop, uitgegeven door de USSR in 
1978 is het hoofdpostkantoor van Vilnius te zien. 
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50% ware grootte      50% ware grootte 
1979: envelop uitgegeven door de USSR, met de 
afbeelding, opnieuw, van V. Mickevicius-
Kapsukas, en speciaal stempel van Vilnius 
 

Briefkaart met ingedrukt zegel met Kipras 
Petrauskas. Ook met speciaal stempel van Vilnius. 
Kipras Petrauskas (1885-1968) was 'lyric tenor' en 
een van de stichters van het nationaal Litouws 
Opera theater in Kaunas. 
 

50% ware grootte 
 

 
 
 

 
Achterzijde 
 
Prentbriefkaart met ingedrukt zegel, uitgegeven 
door de USSR in 1989. 
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LIJST POSTWAARDESTUKKEN UIT DE 
SOVJET-PERIODE MET LITOUWS THEMA 
 
[A] = afbeelding in 'Lituania' nr. 9 - nr. 11 
[L&R] = Litouwse en Russische tekst 
[P] = gedrukt in de 'Perm'drukkerij 
 
*1954: Uitg. 21.X.54 (40 k.) 
BXCB - Litouws CCP paviljoen 
*1954: Uitg. 21.X.54 (1 R.) 
BXCB - Litouws CCP paviljoen 
*1958: Uitg.4.I.58 (40 k.) 
Kaunas, historisch museum 
*1958: Uitg. 4.IV.58 (40 k.) 
LTSR - Nemunas & Druskininkai 
*1958: Uitg. 20.V.58 (40 k.) 
Vilnius - monument Gen. I.D. Cherniakovski 
*1959: Uitg. 15.IX.59 (40 k.) 
GEC-Vriendschap -Drisviati-meer - Kolchoze 
BLDG 
*1960: Uitg. 1.IV.60 (40 k.) 
Litouws dans-paviljoen 
*1960: Uitg. 2.VI.60 (40 k.) 
XX Verjaardag LTSR - meisje in nationaal 
kostuum 
*1960: Uitg. 7.VII.60 (40 k.) 
XX Verjaardag LTSR - Vilnius - Ministerie BLDG 
*1960: Uitg. 28.XI.60 (4 k.) 
Vilnius - Gedimas toren 
*1961: Uitg. 6.II.61 (4 k.) 
Druskininkai - kindersanatorium 
*1961: Uitg. 22.VIII.61 (4 k.) 
Vilnius - Filharmonie 
*1961: Uitg. 2.XI.61 (4 k.) 
Kaunas - Republiek Nationale Bibliotheek 
*1962: Uitg. 8.I.62 (4 k.) 
Litouwse volksdans - 'Kepurine 
*1962: Uitg. ?  (4 k.) 
Druskininkai - Sanatarium 
*1962: Uitg. 26.IV.62 (4 k.) 
Kaunas - G 3C 
*1962: Uitg. 5.VI.62 (4 k.) 
Vilnius - Filmtheater 'Neris' 
*1962: Uitg. 5.VI.62 (4 k.) 
Vilnius - Kunst-museum 
*1962: Uitg. 5.VI.62 (4 k.) 
Vilnius - Estrada in 'Vingis' park 
*1963: Uitg. 13.II.63 (4 k.) 
Druskininkai spa - Filmtheater 'Voveraite' 
*1963; Uitg. 17.VI.63 (4 k.) 
Vilnius - brug over de rivier Neris 
*1963: Uitg. 2.VIII.63 (4 k.) 
Vilnius - wonen aan Antakalne-straat 
*1963: Uitg. 6.VIII.63 (4 k.) 
Vilnius - Gedimas toren en Pionier-paleis 

*1964: Uitg. 25.VI.64 (4 k.) 
Druskininkai - gepensioneerden polikliniek 
*1964: Uitg. 23.VII.64 (4 k.) 
LTSR - Trakai - fundament van de kasteeltoren 
*1964: Uitg. 5.X.64 (4 k.) 
Vilnius - huis van de Litouwse Schrijvers-Unie 
*1964: Uitg. 22.X.64 (4 k.) 
Vilnius 
*1964: Uitg. 23.XI.64 (4 k.) 
Druskininkai - Toerist-hotel 
*1964: Uitg. 17.XII.64 (4 k.) 
Vilnius - Staats Academie Theater, Opera, Ballet 
*1965: Uitg. 18.I.65 (4 k.) 
Vilnius - klein plein - Antakalnis district 
*1965: Uitg.12.II.65 (4 k.) 
LTSR -Zarasai - filmtheater 'Ruta' 
*1965: Uitg. 10.V.65 (4 k.) 
Druskininkai - brug over Ratnichele 
*1965: Uitg. 21.V.65 (4 k.) 
LTSR - Staatswapen 
*1966: Uitg. 10.I.66 (4 k.) 
Portret: I.P. Uborevicha 
*1966: Uitg. 7.II.66 (4 k.) 
Karolis Pozela (1896-1926) : Activist Litouwse 
Communistische partij 
*1966: Uitg.2.III.66 (4 k.) 
LTSR - Zarasai-meer 
*1966: Uitg. 20.III.66 (4 k.) 
Julius Janonis (1896-1917) : Litouwse 
revolutionaire dichter 
*1966: Uitg. 27.VI.66 (4 k.) 
Palanga - 'Vasara'-café 
*1966: Uitg. 1966 (4 k.) 
Vilnius - Gorki straat 
*1966: Uitg. 1966 (4 k.) 
Vilnius - bibliotheek republiek 
*1967: Uitg. 25.V.67 (4 k.) 
LTSR - Raudone kasteel 
*1967: Uitg. 19.VI.67 (4 k.) 
Vilnius - staatsuniversiteit - huis van Mickevicius 
*1967: Uitg. 19.VII.67 (4 k.) 
50e Verjaardag grote October-revolutie - LTSR 
*1967: Uitg. 17.VIII.67 (4 k.) 
Palanga - 'Zuvedra'-sanitarium 
*1967: Uitg. 17.VIII.67 (4 k.) 
Kaunas - Staats Muziek-Theater 
*1967: Uitg. 20.IX.67 (4 k.) [P] 
Vilnius 'Perelok'-kasteel 
*1967: Uitg. 30.X.67 (4 k.) 
LTSR - Trakai - kasteel-museum 
*1967: Uitg. 29.XII.67 (4 k.) 
Vilnius - bouwkunst, Gotische architectuur 
*1967: Uitg. 1967 (4 k.) 
Druskininkai Spa - Wit-russische sanitarium 
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*1967: Uitg. 1967 (4 k.) 
Vilnius - Staatsuniversiteit 
*1967: Uitg. 1967 (4 k.) 
Litouwse kinderen kamp 'Gouden Dioni' 
*1968: Uitg. 19.II.68 (4 k.) [P] 
Vilnius - voor Russische en Litouwse taal 
*1968: Uitg. 5.VI.68 (4 k.) [P] 
LTSR - Palanga - 'Vasara' eetkamer 
*1968: Uitg. 28.VI.68 (4 k.) 
LTSR - Birstonas Spa - toeristen-huis (Lit. & 
Russ.) 
*1968: Uitg. 10.VII.68 (4 k.) 
LTSR - Nida - 'Neringa' café (Lit.& Russ.) 
*1968: Uitg. 26.IX.68 (4 k.) [P] 
LTSR - Likea Spa - 'Taika' sanatorium 
(Lit.&Russ.) 
*1968: Uitg. 2.XII.68 (4 k.) 
Vilnius -lenin prospect (Lit. & Russ.) 
*1969: Uitg. 27.I.69 (4 k.) 
Drukininkai - 'Draugyste' sanatorium (Lit. & 
Russ.) 
*1969: Uitg. 19.III.69 (4 k.) 
LTSR - Zarasai dist. - Stelmuze eik - 2000 jaar oud 
*1969: Uitg. 17.IV.69 (4 k.) 
LTSR - Palanga Spa - 'Vasara' restaurant 
*1969: Uitg. 16.V.69 (4 k.) 
Vilnius - Gediminas kasteel-toren 
*1969: Uitg. 16.V.69 (4 k.) 
LTSR - Nida - gepensioneerden-huis 'Jurate' 
*1969: Uitg. 14.VII.69 (4 k.) [P] 
LTSR - Pirciupis monument - slachtoffers van 
Hitler's terreur 
*1969: Uitg. 6.VIII.69 (6 k.) [P] 
Vilnius - Kutozova plein 
*1969: Uitg. 19.IX.69 (4 k.) [P] 
Pranas Eidukevicius (1869-1926) 
*1969: Uitg. 19.IX.69 (4 k.) [P] 
Vilnius - Kapsukas Staatsuniversiteit 
*1970: Uitg. 15.IV.70 (4 k.) 
LTSR - Trakai-kasteel 
*1970: Uitg. 26.V.70 (4 k.) 
Vilnius - expositiegebouw kunstenaars 
*1970: Uitg. 12.VI.70 (4 k.) 
LTSR - Druskininkai Spa - gronden 
*1970: Uitg. 23.VI.70 (4 k.) 
LTSR - Palanga - 'Zuvedra' sanatorium 
*1970: Uitg. 23.VI.70 (4 k.) 
LTSR - Palaga - 'Vasara' eetkamer 
*1970: Uitg. 25.VI.70 (4 k.) 
Vilnius - gezang Estrada in 'Vingis'-park 
*1970: Uitg. 28.VII.70 (4 k.) 
LTSR - Druskininkai Spa - gronden? 
*1970: Uitg. 1.IX.70 (4 k.) 
Vilnius - Gedimas kasteeltoren 
 

*1970: Uitg. 3.XII.70 (4 k.) 
LTSR - Academie van Wetenschappen 
*1971: Uitg. 11.V.71 (4 k.) [P] 
Karolis Pozela (1896-1926) 
*1971: Uitg. 1.X.71 (4 k.) [P] 
Vilnius - Gotische stijl oude gebouwen Gorki-
straat 
*1971: Uitg. 1.X.71 (4 k.) [P] 
LTSR - Anyksciai - gedenkteken Jonas Biliunas 
*1971: Uitg. 1971 (4k.) [P] 
Kaunas - XIV-XV eeuw verdedigings-kasteel 
*1971: Uitg. 19.XI.71 (4 k.) [A] [P] [L&R] 
LTSR - Klaipeda - Montes gatve (Montes-straat) 
*1972: Uitg. 28.I.72 (4 k.) [P] 
Palanga Spa - Stedelijk Unie'Y3LA'-gebouw 
*1972: Uitg. 29.III.72 (4 k.) [P] 
Druskininkai Spa - 'Vilnius' sanatorium 
*1972: Uitg. 9.III.72 (4 k.) [P] 
LTSR - Birstonas Spa - toeristen basis 
*1972: Uitg. 9.III.72 (4 k.) 
LTSR - Druskininkai - filmtheater 'Voveraite' 
*1972: Uitg. 24.V.72 (4 k.)[P] 
Lietuvos TSR. Druskininkai. Sanatorija "Dzukija" 

*!972: Uitg. 1972 (4 k.) [P] 
50e verjaardag USSR 
*1972: Uitg. 20.VIII.72 (4 k.) 
USSR-wapen 
*1972: Uitg. 12.X.72 (4 k.) [P] 
Vilnius - schilderijenmuseum 
*1972: Uitg. 14.XII.72 (4 k.) 
LTSR - Kaunas - gedenkteken WOII, 1941-1945 
*1973: Uitg. 22.I.73 (4 k.) 
LTSR - Trakai kasteel 
*1973: Uitg. 26.I.73 (4 k.) 
LTSR - Birstonas Spa. 
*1973: Uitg. 7.III.73 (4 k.) [A] [L&R] 
LTSR - Neringa-Nida - Tomo Mano namas 
muziejus (Thomas Mann Museum) 
*1973: Uitg. 18.IV.73 (4 k.) 
Palanga - Amber Museum 
*1973: Uitg. 24.IV.73 (4 k.) 
LTSR - Palanga - 'Zilvynas'-huis 
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*1973: Uitg. 24.IV.73 (4 k.) 
LTSR - Palanga - 'Neringa' rusthuis 
*1973: Uitg. 24.IV.73 (4 k.) 
LTSR - Palanga - Vilnius Univ. Pension 
*1973: Uitg. 22.VI.73 (4 k.) 
Kaunas - oude stad 
*1973: Uitg. 29.VI.73 (4k.) 
LTSR - Druskininkai - filmtheater 'Aidas' 
*1973: Uitg. 2.VIII.73 (4 k.) 
LTSR - Palanga - "Pusynas' rusthuis 
*1973: Uitg. 10.IX.73 (4 k.) 
LTSR - Palanga - martktplein 
*1973: Uitg. 13.IX.73 (6 k.) 
LTSR - Kaunas 
*1973: Uitg. 13.IX.73 (4 k.) [A] [L&R] 
LTSR - Klaipeda 
*1973: Uitg. 14.IX.73 (4 k.) 
LTSR - Merkine houtvestershuis 
*1974: Uitg. 8.II.74 (4 k.) 
LTSR - Kaunas - Staats historisch museum 
*1974: Uitg. 16.IV.74 (4 k.) 
LTSR - Palanga - beeldhouwwerk 'jurate & 
Kastytis' 
*1974: Uitg. 6.V.74 (4 k.) 

Vilnius - gedenkteken: Zigmas Aleksa-Anarietis 
*1974: Uitg. 8.V.74 (6 k.) 
Vilnius - 'Draugystes'-hotel 
*1974: Uitg. 20.V.74 (4 k.) 
Vilnius - gedenkteken: v. Mickevicius-Kapsukas 
*1974: Uitg. 20.V.74 (4 k.) 
LTSR - Kaunas - oude postkantoor 
*1974: Uitg. 28.V.74 (4 k.) 
Vilnius - schilderijenmuseum 
*1974: Uitg. 11.VI.74 (4 k.) 
Vilnius - gedenkteken: schrijver Zemaite 
*1974: Uitg. 11.VI.74 (6 k.) [A] [L&R] 
LTSR - Klaipeda - kulturos rumai (cultuurhuis) 
*1974: Uitg. 26.VI.74 (4 k.) 
Vilnius - sportgebouw 
*1974: Uitg. 6.VIII.74 (4 k.) 
Litouwse 'Teploxod' 
*1974: Uitg. 10.XI.74 (4 k.) 
LTSR - Palanga - 'Egle-Zalciu Karaliene' 
*1974: Uitg. 1974 (4 k.) 
30e verjaardag bevrijding van Litouwen van de 
fascistische overweldigers: Kryzkalnis 
gedenkteken voor de Sovjet leger bevrijders 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.
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TERUGKOMEN OP ….. 
 

RUUD W. VAN WIJNEN 

 
In deze rubriek komen we terug op eerdere artikelen: aanvullingen, verbeteringen en nieuwe 
vondsten. 
 

In hBG 35 en 37 (aanvulling) Bedrukte aantekenstrookjes in Letland, 1923-1940 
 
De heer Van der Flier meldt een aantekenstrookje 
van Riga, type R1a met het nummer 000935 in een 
afwijkende grootte (afb.1).  
 
 
 
 
 
Afb. 1 
Enige weken geleden vond ik in mijn eigen 
collectie een aantekenstrookje uit Ventspils (afb 
2a). Tot op heden was het onopgemerkt gebleven 
omdat het stempeltje op de achterzijde mijn aan-
dacht had getrokken (afb.2b).  
 
 
 
 
Aan het overzicht kan worden toegewvoegd: 

De tekst Izņemta no vēstuļu kastītes  (= Uit de 
brievenbus genomen) geeft aan dat de brief na bus-
lichting moest worden aangetekend. 
De afzendster had de brief daartoe volgens het 
juiste tarief, 15 s + 15s, gefrankeerd. Dit wijst erop 
dat het bedrukte aantekenstrookje op het post-
kantoor van Ventspils werd aangebracht, op een 
private brief. De veronderstelling dat bedrukte 
aantekenstrookjes veelal, maar niet uitsluitend, 
werden gebruikt en aangebracht door afzenders 
met veel post, zoals banken, notarissen en 
bedrijven, wordt hiermee bevestigd.  
 
 
 
Afb. 2b 
 
 
 

Nr: Plaatsnaam: Cijfers+letter: Afmeting: Gebruiksperiode: 
V1 Ventspils               6    - 36,5 x 17 20.03.30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2a 
 
   75% ware grootte 
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In hBG 37  Afzender : de ambassade van …….. 
 

Afb. 3 (ware grootte) 
Joop van Heeswijk is de trotse bezitter van een briefkaart  waarmee de “Vice-Consul der Nederlanden” in 
Libau  de Nieuwe Rotterdamsche Courant verzoekt hem te willen berichten waarom hij de krant niet meer 
ontvangt “ofschoon ik het abonnement door tusschenkomst van het postkantoor te Riga tot einde December 
1914 heb betaald”. Tevens vraagt hij of  het abonnement voor 1915 “door tusschenkomst van genoemd 
postkantoor hernieuwd kan worden”. De kaart, met het fraaie afzenderstempel van het vice-consulaat, werd 
in Petrograd gecensureerd (afb.3). Wellicht zorgde het uitbreken van de eerste wereldoorlog er voor dat de 
NRC wat later dan gewoonlijk (of helemaal niet meer) Libau bereikte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.
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