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BESTE MENSEN… 
 
Ruud van Wijnen Tweemaal per jaar kondigt een luide plof in uw 

brievenbus “Het Baltische Gebied” aan. De om-
vang en de inhoud van ons blad bezorgen u ver-
volgens enige uren van aangename verpozing. 
Ditmaal geen “plof”, maar de 40ste uitgave zal u 
zeker opvallen. Allereerst door de nieuwe op-
maak: strakker, overzichtelijker, in 3 kolommen. 
We hopen dat de leesbaarheid van ons blad 
daardoor vergroot wordt . Deze uitgave kunt u, 
om een filatelistische term te gebruiken, als een 
drukproef beschouwen voor ons jubileumnum-
mer dat tijdens onze volgende bijeenkomst zal 
worden gepresenteerd. 

De inhoud is “dunnetjes”. U treft naast 
de vaste rubrieken slechts een artikel 
van Jan Kaptein en W. Apsit aan. Ik 
verzeker u echter, dat wat in het vat zit 
niet zal verzuren…………… 

 
Dit jaar bestaat onze filatelistengroep 
20 jaar. Onze volgende bijeenkomst 
op 28 september zal daarom een fees-
telijk tintje hebben, ondermeer door de 
presentatie van ons jubileumboek. 
Liefst 19 “vrienden en bekenden” uit 
Canada, Australië, de Verenigde Sta-
ten, Estland, Letland, Duitsland en ons 
eigen land leveren daaraan een bijdra-
ge. 
Ik nodig alle leden van “Het Baltische 
Gebied” van harte uit aanwezig te zijn 
op deze speciale  bijeenkomst. 

 
U hebt ongetwijfeld bemerkt dat onze 
vorige veiling, tot spijt van velen, 
geen doorgang heeft gevonden door  

gebrek aan goed materiaal. Daarnaast 
heeft uw bestuur, in samenspraak met 
de veilingcommissarissen  (Gerrit Vo-
gel en Jan Gosman), de organisatie 
van de veiling geëvalueerd. Dat lever-
de een aantal aanpassingen op. Die 
vindt u terug in het vernieuwde vei-
lingreglement dat in dit blad is opge-
nomen. De taakverdeling tussen de 
beide veilingcommissarissen is als 
volgt:  
Gerrit Vogel zorgt voor de verkave-
ling en indeling van de veiling. Hij 
verzorgt ook de verzending. Bij hem 
kunt u dus uw materiaal inleveren. 
Jan Gosman ontvangt de biedingen en 
slaat de beboden kavels toe aan de 
bieders. Hij zorgt tevens voor de fi-
nanciële afwikkeling.  
“Tussendoor” verzorgt Ruud van Wij-
nen de beschrijvingen van de kavels 
en de verzending van de veilingcata-
logus.  

Nieuw is dat de leden van onze drie 
zusterverenigingen in Duitsland aan 
onze veiling kunnen deelnemen. Daar 
was veel vraag naar. Uw bestuur treedt 
in contact met de voorzitters van deze 
verenigingen om te komen tot een 
vlotte organisatie. We gaan er van uit 
dat deze samenwerking zal leiden tot 
(nog) beter materiaal en hogere op-
brengsten. 
Voor u als leden geldt nog immer: le-
vert goed materiaal in bij Gerrit Vo-
gel. 
 
Ik wens iedereen veel zomerse dagen 
en graag tot ziens op 28 september in 
Geldermalsen. 
 
 
Ruud van Wijnen.  
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VERSLAG BIJEENKOMST NUMMER 38 IN GELDERMALSEN, 
DD. 6 APRIL 2002 
 
Olav Petri Voorzitter Ruud van Wijnen kon 24 leden welkom 

heten, waaronder voor het eerst sinds lang een 
dame. Uit de USA was de heer Brubaker aanwe-
zig die HBG kent via internet. Ook België en 
Duitsland waren vertegenwoordigd.  
Bericht van verhindering kwam van de heren 
Hamoen, Reuderik, Hahne, Vogel (G.H, niet de 
man met de poststukken!) en Löbbering. 

Leo Schippers meldde zich als huis-
bankier, waarvoor erkentelijkheid van 
allen! 

 
Ruud sprak een herdenkingswoord uit 
naar aanleiding van het overlijden van 
Cor Dekkers. Hij beschreef hoe Cor 
langzaamaan een mooie collectie op-
bouwde, altijd met zijn vrouw in Gel-
dermalsen aanwezig was. Het verlies 
van zijn vrouw en de steeds zwakker 
wordende gezondheid, waarbij o.a. 
een hand niet meer functioneerde, 
maakten het leven steeds zwaarder. 

 
Jubileum 
Het bestuur kondigde een feestje met 
cadeau aan. Op 28 september zullen 
we in Geldermalsen een “groeica-
deau” krijgen, een boek met bijdragen 
van diverse leden. Het boek wordt 
momenteel steeds dikker. 

 
Secretaris 
André de Bruin kon als secretaris 
melden dat er stukken ter inzage lagen 
over exposities e.d. De middag zou hij 
niet zegelend doorbrengen, maar ver-
gaderend met de Bond, toevallig 
eveneens in Geldermalsen aanwezig. 

Deze keer geen veiling, aangezien er 
niet genoeg kwaliteit in aantocht was. 
Een oproep aan allen om goed materi-
aal in te leveren. Gerrit Vogel is inle-
verpunt, een vertrouwd adres! 
 
Penningmeester 
Hans Pijpers kon berichten dat alles 
op orde is, dat we er fin. gezond voor-
staan, maar dat de stukken voor jaar-
verslag, kascommissie en zo nog in 
aanbouw zijn en later dit jaar zullen 
komen. 
 
Rondvraag 
Martin de Bruin belooft dat hij Let-
land tweemaal per jaar zal verlaten om 
naar Geldermalsen te komen. 
De heer Gerdessen heeft een nieuw 
boek over de Estlandse luchtmacht te 
pakken en kan meer vertellen aan wie 
dat interesseert. 
De heer Brubaker hoopt vaker in Ne-
derland te zijn en daarbij Geldermal-
sen aan te kunnen doen. 
 
Arthur Menzen kan melden dat op 12 
en 13 oktober Soest (Dld.) weer zijn 
postzegeldagen zal hebben. Ook biedt 
mei 2003 de Mare Balticum in Kiel. 

Lezing 
Doodstil werden we allemaal. André 
de Bruin toonde dia’s van poststukken 
die hem “goud” hadden opgeleverd in 
Soest. Allemaal vroege Litouwse 
stukken waar je eigenlijk alleen van 
weet dat ze moeten bestaan, maar die 
je nooit tegenkomt. En dan hier een 
hele serie, waaronder echte Vilnius en 
Kaunasuitgaven, gebruikt zonder fila-
telistische motieven. 
 
 
Lunch 
We moesten even wennen: de Gentel 
was helemaal verbouwd en alles stond 
anders dan de afgelopen 25 jaar. Een 
goede lunch stond klaar in het nieuwe 
restaurantgedeelte. Geheime tip: ga 
niet in de rij staan voor de soep, maar 
begin bij de broodafdeling. 
 
 
Volgende keer 
Het jubileum wordt gevierd op 28 
september in Geldermalsen. Daar 
wordt ook het cadeau uitgedeeld, 
dus noteer die dag in uw agenda! 
Neem gerust iets van uw verzame-
ling mee: altijd leerzaam. 
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IN MEMORIAM 
COR DEKKERS 
 
Op 20 februari 2002 overleed Cor 
Dekkers. 
Cor behoorde tot het kleine groepje 
verzamelaars dat vanaf het begin lid 
was van onze filatelistengroep en sa-
men met zijn vrouw Jos bezocht hij ja-
renlang trouw onze bijeenkomsten. Ik 
kende hem al langer. Als Rotterdam-
mers ontmoetten we elkaar op de 
postzegelmarkt op het Schouwburg-
plein. Al snel bleek dat we slechts een 
paar straten van elkaar af woonden in 
de wijk Lombardijen en daardoor lie-
pen we regelmatig bij elkaar binnen 
om te postzegelen. Dan was er altijd 
koffie en een openstaande koektrom-
mel en tegen het einde van de middag 
een borrel. Op een gegeven moment 
scheidden zich onze wegen: Cor en 
zijn echtgenote Jos verhuisden naar 
Spijkenisse, ikzelf kwam uiteindelijk 
in Arnhem terecht. 
We bleven in contact, gelukkig tot 
vlak voor zijn overlijden. 
Cor was een goed verzamelaar. Hij 
bouwde zijn collecties vooral op door 
partijtjes (“klusjes”, zoals hij die zelf 
noemde) te kopen. Die kamde hij uit 
op zoek naar zegeltjes en plaatfoutjes. 
Zo specialiseerde hij zich steeds ver-
der en bouwde zo mooie collecties op. 
Later voegde hij daar ook poststukken 
aan toe. Maar Cor bleef toch vooral 
een zegelverzamelaar. Zijn doubletten 
nam hij mee naar Geldermalsen en 
menigeen vond in zijn dikke boeken 
iets van zijn gading. Hij was bij onze 
bijeenkomsten een graag geziene gast. 
Cor was een man van het water. Zijn 
werkzame leven bracht hij door op de 
Rijnvaart en bij de Havendienst in 
Rotterdam. Voor zijn werk tussen de 
schippers en zeelieden had hij ook wel 
het goede karakter. “Doe maar ge-
woon, dan doe je al gek genoeg”, met 
twee benen op de grond en verder 
geen praatjes. Zijn vrouw Jos overleed 
onverwacht en veel te vroeg. Cor 
sloeg zich er doorheen, maar met zijn 
gezondheid ging het steeds minder. 
Lang weigerde hij zich daarbij neer te 
leggen en bleef hij, zo goed en kwaad 
als dat ging, actief. Uiteindelijk werd 
de pijn hem toch te veel.  
We hebben een goed verzamelaar en 
een fijn mens verloren. Niet alleen de 
reiger zal hem missen.    
              Ruud van Wijnen. 

REGLEMENT SCHRIF-
TELIJKE VEILING HET 
BALTISCHE GEBIED 
 
 
Algemeen 
 
1. 
De veiling is een activiteit van en be-
doeld voor leden van de Filatelisten-
groep Het Baltische Gebied. Ook le-
den van de hieronder genoemde zus-
terverenigingen in Duitsland kunnen 
participeren in de veiling: 
 de Arbeitsgemeinschaft Estland 

im BDPh e.V. 
 de Forschungsgemeinschaft 

Lettland im BDPh e.V. 
 de Forschungsgemeinschaft Li-

tauen im BDPh e.V 
Inzenders, als ook degenen die een 
bod uitbrengen, moeten voorkomen in 
het ledenbestand van een van de vier 
bovengenoemde verenigingen. 
Leden van de zusterverenigingen krij-
gen de kavellijst slechts op eigen ver-
zoek toegezonden. 
 
2. 
De veiling is een schriftelijke veiling. 
Dit houdt in dat schriftelijke biedingen 
voor een bepaalde datum op een be-
paald adres (beide in de veilinglijst 
bekend te maken) aanwezig moeten 
zijn. 
 
 
Veilingcommissie 
 
3. 
De veiling wordt georganiseerd door 
een veilingcommissie, bestaande uit 
twee leden. Een van de leden houdt 
zich uitsluitend bezig met het toeslaan 
van de kavels en de facturering. Deze 
commissie is verantwoording schuldig 
aan het bestuur. 
 
4. 
De veilingcommissie heeft het recht, 
volgens door haar te stellen normen, 
een kavel te weigeren. Ingezonden ka-
vels kunnen worden samengevoegd of 
gesplitst. De veilingcommissie heeft 
de plicht de kavels zo nauwkeurig 
mogelijk te omschrijven of te doen 
omschrijven. Daarbij zal de kwaliteit 
van een kavel beoordeeld worden, 
mede in verhouding tot een eventueel 
door de inzender gestelde limiet. Fou-

ten of onnauwkeurigheden in de om-
schrijving kunnen haar echter niet in 
rechte worden verweten. 
 
5. 
De veilingcommissie mag voor de vei-
ling de biedingen niet bekend maken 
aan derden. 
 
 
Inzendingen 
 
6. 
Kavels moeten in algemene zin van fi-
latelistische aard zijn en moeten be-
trekking hebben op het Baltische ge-
bied. Randgebieden zijn toegestaan. 
 
7. 
Het bestuur van Het Baltische Gebied 
draagt zorg voor een verzekering van 
het ingeleverde, te veilen materiaal. 
 
 
Biedingen en eigendom 
 
8. 
Het bieden geschiedt tot € 25 met 
€ 0,50, van € 25 tot € 50 met € 1, van 
€ 50 tot € 250 met € 5 en vanaf € 250 
met € 10 verhoging. Een kavel wordt 
toegeslagen aan de hoogst biedende, 
voor een prijs die één verhoging hoger 
ligt dan het één na hoogste bod. Bij 
gelijke biedingen geldt het oudste bod. 
Daarbij geldt bij biedingen per post de 
datum van ontvangst geldt en bij bie-
dingen per e-mail de datum/tijd van 
ontvangst bij de provider. 
Het eigendomsrecht van gekochte ka-
vels gaat van inzender over op koper 
door levering, het risico bij toeslag. 
Betaling dient te geschieden binnen 
tien dagen na toezending van het ge-
kochte of bericht van toeslag en in be-
ginsel per postgiro. Daartoe zal de 
commissie een eigen gironummer be-
kend maken. Inzenders worden zo 
spoedig mogelijk betaald, in beginsel 
nadat alle kopers aan hun betalings-
verplichting hebben voldaan. 
 
9. 
Tegen eigen kosten kan een potentiële 
bieder een fotokopie van een bepaald 
kavel vragen. Indien een kavel bij 
koop niet blijkt te voldoen aan daaraan 
in redelijkheid te stellen eisen, wat 
bovendien niet blijkt uit de omschrij-
ving dan wel uit een fotokopie, heeft 
de koper in beginsel het recht van  
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terugzending. Gebruik van dit recht 
(binnen één kalenderweek na ont-
vangst) kan ter toetsing worden voor 
gelegd aan het bestuur. In geval van 
acceptatie der terugzending gaat het 
eigendomsrecht wederom terug naar 
de inzender. 

 
10. 
Voor kosten van keuring zie onder ar-
tikel 12. De inzender kan verklaren op 
geen enkele wijze in te staan voor de 
echtheid van het ingezonden materi-
aal. De limiet zal dan navenant moeten 
zijn. In dit geval is het risico voor de 
koper. De keuringsregels zij alleen 
van toepassing op apart geveilde ze-
gels, series of poststukken, los of in 
combinatie van maximaal 5 stuks. 
Keuring dient te worden uitgevoerd 
door een bij een nationale bond aange-
sloten erkende keurmeester. 

 
 

Kosten 
 

11. 
De inzender betaalt 5% van de toe-
slagprijs van de door hem ingezonden 
kavels, te verrekenen bij de afdracht. 
De koper betaalt eveneens 5% van de 
toeslagprijs. Deze inkomsten komen 
ten goede aan Het Baltische Gebied en 
zullen in de eerste plaats worden ge-
bruikt ter dekking van de kosten van 
de veiling. 

12. 
Keuringskosten zijn voor rekening van 
de koper, als het gekeurde echt blijkt. 
In geval van vervalsing (stuk, zegel 
en/of stempel) of anderszins, zijn de 
kosten voor rekening van de inzender, 
behoudens het gestelde in de tweede 
volzin van artikel 10. 
 
13. 
De portokosten worden gedragen: 
 bij inzending en terugzending 

door de inzender, 
 bij eventueel bericht van toeslag 

door Het Baltische Gebied, 
 bij verzending van toegeslagen 

kavels naar de koper door de ko-
per. Hiervoor geldt, behoudens 
kavels van meer dan gemiddelde 
omvang en gewicht, een vast be-
drag van € 1,70. 

Bij een waarde per zending van meer 
dan E 100, zal door Het Baltische Ge-
bied aangetekende verzending plaats-
vinden. 
 
 
Uitsluiting 
 
14. 
Indien een koper in gebreke blijft de 
koopprijs met portokosten op tijd te 
voldoen, leidt dit tot uitsluiting van 
deelname aan verdere veilingen. De 
desbetreffende kavels zullen worden 
toegewezen aan de naast biedende. 

Indien dit niet mogelijk is, treedt arti-
kel 15 in werking. 
 
 
Niet-verkochte kavels 
 
15. 
Niet-verkochte kavels kunnen zonder 
nadere afspraken een tweede maal 
worden aangeboden, waarbij de inzet-
prijs met 15% wordt verlaagd. Indien 
dan wederom de desbetreffende kavels 
niet worden toegeslagen, zal tot terug-
zending aan de inzender worden over-
gegaan, tenzij met de inzender anders 
wordt overeengekomen. 
 
 
Risico Het Baltische  
Gebied 
 
Op geen enkele manier kan de filate-
listengroep Het Baltische Gebied door 
deelnemers aan de veiling in rechte 
worden aangesproken. Deelnemers 
verplichten zich door hun deelname 
aan de regels van het reglement. 
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DE ZEGELS VAN LETLAND OP STAFKAARTEN : DEEL 3 
 
W. Apsit Op 17 december 1918 werden de eerste Letse 

postzegels geleverd aan de Letse postautoritei-
ten in het hoofdpostkantoor van Rīga. Toender-
tijd werd het gebouw weliswaar door Letse post-
beambten gebruikt, doch het gebouw werd tot 
hun vertrek op 26 december gekontroleerd door 
het Duitse leger. Op 2 januari 1919 werd Rīga 
door de Letse regering geëvakueerd; op 3 januari 
werd de stad door Sowjetletse troepen bezet. 

Eerste Dag (van uitgifte) 
 
Er was geen officiële eerste dag van 
uitgifte. Afstempelingen van vóór 27 
december zijn ongebruikelijk maar 
niet zeldzaam. Sommigen beschouwen 
27 december als de eerste dag waarop 
de Letse post haar werkzaamheden 
deed. 
De Duitse civiele post in Rīga ver-
langde echter van de bevolking dat 
post op het hoofdpostkantoor werd 

afgeleverd of afgehaald. Vrijwel zeker 
was vóór 3 januari de dienstverlening 
van de Letse post vergelijkbaar, d.w.z. 
de postale dienstverlening bestond 
slechts uit poste restante. 

 
Afstempelingen van Rīga 

 
De brief hieronder (afb. 1) is gefran-
keerd met een horizontaal paar van 5 
kap. Letse stafkaartzegels voor het lo-
kale posttarief van 10 kap.; tanding 

11½, grote gaten; gestempeld met tsa-
ristisch Russisch stempel van Rīga, 
РИГА, 27 12 18, * * X. Het stuk was 
geadresseerd aan de heer Stutzer die 
een bezoek aan het hoofdpostkantoor 
van Rīga moest brengen op het op te 
halen, net zoals hij zou doen tijdens de 
voorafgaande Duitse bezetting.

 
 
 
 

 
Afb. 1 (100%) 
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Hiernaast een blok (afb. 2) met tan-
ding 11½ grote gaten; Russisch rond-
stempel van Rīga,  
ΡИΓΑ, 20XII1918, * *, 
en een langstempel Riga. Sommigen 
noemen dit langstempel Riga het eer-
ste Letse stempel; anderen denken dat 
dit van Duitse oorsprong is. 
Hieronder (afb. 3) een blok van 9, tan-
ding 11½ grote gaten; overfrankering 
van het lokale brieftarief, waarschijn-
lijk filatelistisch gefrankeerd. Langs-
tempels Riga en Lets rondstempel RI-
GA. / LATWIJA 301218. De laatste 
regel van het adres van de heer Kal-
nin, šeit, is Lets voor ter plekke. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 2 (100 %) 
 

 
Afb. 3 (100 %) 

 
 
Afb. 4 (100 %) 
 
Duits langstempel Ri-
ga in Gotisch schrift 
 
 

Afb. 5 (100 %) 
 
Tsaristisch stempel 
Rīga, 
ΡИГА, 24 12 18, 
╬ ╬ K, op kaart  
K 19 Retowo  

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6  
(100 %) 
 
 

Tsaristisch 20-punts stempel van Rīga, 
ΡИΓΑ, 28 12 18, ╬ ╬ ╬; 

 

Het datumrondstempel op dit poststuk 
is het eerst Letse datumrondstempel. 
Het was slechts enkele dagen in ge-
bruik, tot 2 januari 1919, toen de Letse 
regering Rīga evakueerde, waarbij het 
datumrondstempel op het postkantoor 
werd achtergelaten. De volgende dag 
veroverden de Sowjetletse troepen 
Rīga en namen de kontrole van het 
hoofdpostkantoor en van voornoemd 
datumrondstempel over. Dit datum-
rondstempel werd door de Sowjetrege-
ring gebruikt om post af te stempelen 
gedurende haar bezetting van Rīga. 
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Afb. 8 (afkomstig van Internet) 
Kaartzijde van afb. 2. 
 

 
Afb. 9 (afkomstig van Internet) 
Kaartzijde van resp. afb. 4, 6 en 5. 

 
 

Afstempelingen van  
Jelgava 
 
Na Rīga op 2 januari 1919 te hebben 
verlaten werd de Letse regering naar 
Jelgava (Duits: Mitau) verplaatst. 
 

 
 
 
 
Afb. 10 (100%) 
 
 

Dit Duitse langstempel Mitau (afb. 10) 
in Gotisch schrift; is zeer zeldzaam, 
vaak wazig afgedrukt. Het komt voor 
in verschillende standen. 
 

 
Afb. 11a (100 %) 

 
Afb. 12 (100 %) 

 
 

 
Afb. 13 (100 %) 
 
Open datumregel (afb. 12) en gesloten (afb. 13) 

 
 
 
 
 
Afb. 11b (100 %) 
 
 
 

Lets langstempel JELGAWA LAT-
WIJA; zeer zeldzaam, ca 5,9 x 4 cm. 
Het komt voor in verschillende rich-
tingen. Bovenstaand zegelpaar (rechts) 
toont ook een deel van een Duits cen-
suurstempel in kast van Königsberg, 
Pruisen, waar post van Letland naar 
Duitsland werd verwerkt. 

* LATWIJÂ * 
29. 12. 18. 
* JELGAWÂ * 
 
Datumrondstempel van Jelgava (afb. 
12); tekening met boven drie koren-
aren en beneden een elandhoofd, het 
traditionele symbool van Jelgava. Het 
jaar is te zien als 18. en de datumregel 
is aan beide zijden open. 
 
 
Dit datumrondstempel komt ook voor 
met lege regel 
i.p.v. de datumregel. 
 

* LATWIJÂ * 
3.  1. 1919. 
* JELGAWÂ * 
 
Het datumrondstempel werd in 1919 
gewijzigd, toen het jaartal verscheen 
als 1919, waarbij de datumregel aan 
beide zijden is gesloten. 
 
Het gebruik van deze stempels werd 
op 8-11 januari 1919 beëindigd toen 
Sowjetletse troepen Jelgava verover-
den en het tot 18 maart 1919 bezet 
hielden. 
 



JUNI 2002  -  2002/1  HET BALTISCHE GEBIED 40  |    9 

 
Afb. 14 (100 %) 
Langstempels Leepajâ op een strook van drie zegels, met frankering 15 kap. voor post naar het buitenland, naar Berlijn. Het 
censuurstempel in rechthoek is dat van Königsberg, waar Duitsland de post afkomstig van Letland censureerde. Liepaja is 
nooit door Sowjetletse troepen bezet geweest. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Afb. 15 (100 %) 
Dit provisorische stempel is vrij algemeen en komt voor in verschillende standen. Losse zegels tonen gewoonlijk gedeeltelijk 
versmeerde en zwakke stempels, als gevolg van verdunde inkt. J. Ronis [†] legde uit dat, met een ernstig tekort aan inkt, de 
postautoriteiten voortdurend water toevoegden aan de resterende voorraad. 
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Afstempelingen van 
kleinere plaatsen 

 
Stafkaartzegels met afstempelingen 
van buiten Rīga, Jelgava en Liepaja 
zijn schaars, zeldzaam of zeer zeld-
zaam. Toezending van opnamen of fo-
tokopieën van provisorische stempels 
op stafkaartzegels van hier niet ge-
toonde plaatsen wordt op prijs gesteld. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 16 (100 

%) 
Aizpute 

 
 

Aizpute 
 
Hierboven (afb. 16) een Lets negatief 
langstempel van Aizpute (Duits: 
Hasenpoth) op een strook van vier. 
Evenals met Liepaja het geval was is 
Aizpute nooit door Sowjetletse troe-
pen bezet geweest. 
 
Aizpute heeft een een-regelig Rus-
sisch datumstempel in de gebruikelij-
ke violetkleurige inkt gebruikt.  

 
Afb. 17 (100 %) 
 
 
 
 
 

In dit voorbeeld, -5.ЯНВ. 1919 (voor 
5 JAN.1919). Er zijn ook voorbeelden 
van februari (ФЕВ) 1919 bekend. 
 
 
Ape 

 
 
Afb. 18 (100 %) 
 
 
 
 
 

 
Een Russischtalig langstempel van 
Ape, ОРE P. T. KOHTOPA (APE, P. 
T. KONTORA), ineengedrukt – of is 
het een ander stempel? De meeste 
voorbeelden van dit stempel zijn veel 
breder en scherp afgedrukt. Het Post- 
en Telegraafkantoor van Ape. De 
Sowjetletse troepen hielden Ape 
(Duits: Hoppenhof) bezet van begin 
1919 tot  28 mei. Nadat de Letse 
strijdkrachten de stad in mei hadden 
heroverd gebruikten de postautoritei-
ten een rondstempel. 

Bauska 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 19 (100 %) 
 
Een Duits langstempel Bauske.; 1,75 
cm breed; lange s; diverse standen. 
Een gelijksoortig Lets langstempel is 
2,2 cm breed met een normale s. 
Dit Duitse stempel was ook in gebruik 
gedurende de bezetting van Bauska 
(Duits: Bauske) door het Sowjet-letse 
leger, van 7 januari tot 19 maart. 
 
 
Durbe 

 
 
Afb. 20 (100 %) 
 
 
 
 
 

 
Een Lets langstempel Durbê; zeer 
zeldzaam. Durbe (Duits: Durben) is 
niet door de Sowjetletse troepen bezet 
geweest. Er is geen ander geregi-
streerd exemplaar van dit provisori-
sche stempel bekend op een Letse 
stafkaartzegel. Het stempel is op wel-
ke zegel dan ook zeldzaam. 
 
 
Kuldiga 
 
Het Letse langstempel Kuldiga (afb. 
21) in Gotisch schrift; zeer zeldzaam. 
Het postkantoor van Kuldiga (Duits:  

 
 
Afb. 21 (100 %) 
Kuldiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goldingen) werd op 18 december 
1918 geopend. 
Het was een der vroegste postkantoren 
van het onafhankelijke Letland. 
 
 
 

 
Afb. 22 (100 %) 
Kuldiga, dubbelrechthoekig stempel. 
 
Het Letse dubbelrechthoekige stempel 
KULDIGA. Is zeldzaam. Het hier ge-
toonde voorbeeld staat op een 
strook van drie zegels van de eveneens 
zeldzame kaart S 16 Jakobstadt. 
 
 
Het Sowjetletse leger bezette Kuldiga 
in 1919 van 19 januari tot 19 februari. 
Dat gebruikte echter geen van beide 
stempels. De hier getoonde voorbeel-
den zijn vermoedelijk van vóór de 
Sowjet-bezetting. 
 



JUNI 2002  -  2002/1  HET BALTISCHE GEBIED 40  |    11 

Talsi 
 

 
Afb. 23 (100 %) 
 
          TALSI 
       a 3.1.19 * 
   LATVI-
JA 
 
 

 
Vainode 

 
 
 
Afb. 25 (100 %) 
Vainode 
 
 

 
 

Het provisorische Letse rondstempel 
TALSI bezat een  dubbele buitenring. 
Het Sowjetletse leger bezette Talsi 
(Duits: Talsen) in 1919 van 4 januari 
tot 14 maart, maar maakte geen ge-
bruik van dit stempel. 
 
 
Tukums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 24 (100 %) 

 TUKUMS 
  5 4 1 
 • •  a 

Het Letse datumrondstempel 
TUKUMS bevat zoals vele Letse pro-
visorische stempels geen landsnaam. 
Het jaartal van de datum in dit voor-
beeld, 19, mist zoals gebruikelijk de 9. 
Dit voorbeeld laat tevens de gebruike-
lijke korte benedenlijn 2 mm onder elk 
cijfer van de datum zien. Het Sowjet-
letse leger bezette Tukums (Duits: 
Tuckum) in 1919 van 4  januari tot 15 
maart, doch maakte geen gebruik van 
dit stempel. 

In het begin van 1919 had Letland nog 
niet zijn orthografie gewijzigd, waar-
bij de letter W door V vervangen 
werd, zoals dit provisorische stempel 
(afb. 25) Wainode laat zien. De hand-
geschreven afstempelingen op losse 
zegels of zegelparen zijn over het al-
gemeen veel kleiner, met de letters erg 
dicht op elkaar. 
 

 
Afb. 26 (100 %) 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvullend op de handgeschreven af-
stempelingen gebruikte dit postkan-
toor een provisorisch Lets langstempel 
Wainodê. 
Vainode (Duits: Wainoden). is nooit 
door het Sowjetletse leger bezet ge-
weest. 
 
 
 
Afb. rechts (200 %) 
Exemplaar van Joop van Heeswijk met 
een niet in het artikel genoemd stem-
pel van Riga. 
 
 
 
 
 
 

Valka 
 
 
Afb. 27 (100 %) 
 
 
 
 
 

 
Een Duits langstempel Walk. 
Op 18 december 1918 bezette het 
Sowjetletse leger Valka (Duits: Walk). 
Op 1 februari 1919 herwon Letland 
deze stad en opende officieel het post-
kantoor. Valka ligt op de grens van 
Letland en Estland en het grootste deel 
van de stad bevindt zich op Estse bo-
dem. 
 
 
 
 
vertaler: Joop van Heeswijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



12    |  HET BALTISCHE GEBIED  2002/1  -  JUNI 2002 

INTERNET EN HET BALTISCHE GEBIED 
 
Jan Kaptein Zo langzamerhand een vaste rubriek: de filatelie 

van de Baltische staten op Internet. 
Er komen internet-adressen bij, maar er zijn ook 
adressen gewijzigd. Als leden leuke sites op in-
ternet tegenkomen hoor ik dat graag om de vol-
gende keer op te nemen in deze rubriek. 

Lettonica 
Deze internet-site is gewijd aan de 
moderne filatelie van Letland: uitgif-
ten 1991-1996, Sovjet postwaarde-
stukken met een thema uit Letland, 
Sovjet postwaardestukken uit de over-
gangsperiode (met opdruk dus). 
Adres: 
www.lettonica.info 

 

Arge Polen 
Het tijdschrift van deze vereniging be-
vat soms ook artikelen voor de verza-
melaar van Litouwen. Van alle num-
mers is nu de inhoudsopgave op de si-
te van deze vereniging te vinden. Er is 
ook een zoekfunctie toegevoegd, 
waarmee de inhoudsopgaven te door-
zoeken zijn. In deze ‘Stichwortsuche’ 
uiteraard wel de Duitse termen ge-
bruiken: Wilna en Litauen leveren dan 
een aardig lijstje van artikelen op, 
waarover elders in dit nummer meer. 
Adres: 
www.arge-polen.de 

 

Russian Stamps, Phi-
lately & Postal History 
Vanuit de openingspagina, kan men 
onder andere doorgaan naar de ‘Refe-
rence Library en Links’. Daar is een 
‘Catalog of Journal Articles’te vinden 
waar men op onderwerp in allerlei 
tijdschriften kan zoeken. 
Adres: 
www.rossia.com/stamps 

Pohjan Pojat 
Finse vrijwilligers vochten mee in Est-
land in 1919. Op deze site vinden we 
foto’s, stempels, brieven. 
Adres (dus zonder www): 
home6.inet.tele.dk/ron/Estonia/ 

Pohjan_Pojat.htm 
 

Rubricon 
Een verzameling encyclopedieën en 
andere naslagwerken, vooral in het 
Russisch. Zo is de Russische versie 
van de “Great Soviet Encyclopedia” 
hier te vinden. Zoekwoorden moeten 
natuurlijk met cyrillische letters inge-
tikt worden: 
Adres van het Russische beginscherm: 
www.rubricon.ru 
 
Een zoekterm in cyrillische letterte-
kens (een naam, een plaats) kan men 
maken in de tekstverwerker Word: via 
‘invoegen’ naar ‘symbool’ en dan 
kunnen ook de cyrillische lettertekens 
ingevoegd worden. Het zo gevormde 
woord kan men door copieren en 
plakken in de zoekfunctie van de site 
gebruiken. 
 

Kurland 
Postgeschiedenis in Lets Koerland 
1944-1945: 
Kaarten, veldpost, stempels en de 
postzegels. 
Adres: 
www.bpp.de/wvanloo/main.htm 

Perpetual Calendar 
Voor wie precies wil weten hoe het zit 
met de kalender in de verschillende 
perioden en landen. 
Voor een land als Litouwen is het ook 
meermalen gewijzigd. Het Pools-
Litouwse rijk was al redelijk vroeg 
over op de Gregoriaanse kalender. 
Omdat Rusland lang de Juliaanse ka-
lender hield, kreeg Litouwen na de 
Poolse deling op 1 januari 1800 op-
nieuw de Juliaanse kalender. Memel 
bleef uiteraard de Gregoriaanse kalen-
der houden.  
De regio Uznemune of Suduva ging in 
1795 echter naar Pruisen (dus de Gre-
goriaanse kalender). In 1807 werd het 
echter deel van het Groot-Hertogdom 
Warschau en in 1814 deel van Rus-
land. In dit deel bleef de Gregoriaanse 
kalender echter toegestaan , ook toen 
het werd omgevormd tot de provincie 
Suvalkai. Litouwen had van 1800-
1915 dus twee kalenders, en de verde-
ling was de Nemunas rivier. De laatste 
Juliaanse dag in Litouwen was 15 no-
vember 1915 en de eerste dag volgens 
de Gregoriaanse kalender was 29 no-
vember 1915. 
Adres: 
www.norbyhus.dk/calendar.html 
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ONTVANGEN, GELEZEN EN TE LEZEN 
 
Ruud van Wijnen Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 

kunt u tegen porto- en/of kopieerkosten opvragen 
bij de secretaris. 

Rossica, no. 137, najaar 
2001. The Journal of the 
Rossica Society of Rus-
sian Philately. 

 
Het uiteenvallen van de Sovjet Unie 
heeft voor de filatelie een aantal grote 
gevolgen gehad. Positief is natuurlijk 
dat verzamelaars elkaar, ook letterlijk, 
gemakkelijker kunnen bereiken en dat 
archieven toegankelijk werden. Daar 
tegenover staat een gestage en groei-
ende stroom van vervalste zegels en 
poststukken die, al dan niet via inter-
net, wordt aangeboden aan verzame-
laars. Trevor Pateman beschrijft het 
trieste lot van de archieven in Arme-
nia. Geplunderd door geldzuchtige 
lieden die portvrije brieven uit de ja-
ren rond 1920 voorzien van zegels en 
valse stempels om ze voor veel geld 
op de markt te brengen. Digitale tech-
nieken maken herkenning er niet een-
voudiger op. Ivo Steijn levert twee 
bijdragen: over de buitenlandtarieven 
in Oekraïne in 1994 en over het in  
1923 uitgegeven eerste postwaarde-
stuk van de Sovjet Unie. Vanwege de  

gierende inflatie baseerde de Oekra-
iense post haar buitenlandtarieven op 
de Amerikaanse dollar: $ 0,20 voor 
een luchtpostbrief. De verzender be-
taalde daarvoor begin 1994 2520 kar-
bovanets, in december 22000. Oorlog 
betekent veldpost. Aandacht voor de 
censuurvoorschriften voor de veldpost 
van de Amerikaanse expeditietroepen 
in Siberië in 1918, voor de Russische 
veldpost in de Kaukasus (1877-1878) 
en voor de inzet van het Russische 
Rode Kruis op de Balkan (1912-
1915). 
 
The Post-Rider, no. 49, 
November 2001. Het blad 
van de Canadian Society 
of Russian Philately. 
 
Post tijdens en na de sovjetbezetting 
van Litouwen in 1940-1941 komt aan 
de orde in twee artikelen. Ivo Steijn 
toont poststukken en Rex A. Dixon 
beschrijft  “onafhankelijk” Litouwen 
in 1941. Ook in dit nummer weer aan-
dacht voor de gebieden ten oosten van 
het huidige Roemenië. Ditmaal de po-

sities van het Roemeense leger in 
Transnistria (tussen de Dniester en de 
Bug) tijdens de campagne tegen de 
Sovjet Unie in de jaren 1941-1944 en 
een overzicht van de politieke en pos-
tale ontwikkelingen in Moldavië en de 
(niet erkende) Transdniester Repu-
bliek (1990-2000). Verder divers 
nieuws over andere randgebieden: 
Toeva en Mongolië. Ook Oekraïne 
komt aan bod: drie auteurs, w.o. 
Alexander Epstein, besteden aandacht 
aan de hongersnooduitgave van 1923. 
Verder korte bijdragen over de aante-
kenautomaten in Rusland, postwagon-
stempels, atoomgeheimen en een 
postbusnummer, Russische postwaar-
destukken  en de tweede uitgave van 
de Armeense sovjetrepubliek in 1922.  
 
In opmaak verschillen de Rossica en 
de Post-Rider hemelsbreed van elkaar. 
Beide bladen bieden echter een boei-
ende hoeveelheid informatie over een 
zeer divers gebied. Van harte aanbe-
volen. 
 

 

 
 
 
 

 
Ruilcontact  gezocht. 
 
De heer Romanas Podagelis is op zoek naar een ruilcontact in Nederland. 
Hij zoekt: ongebruikte nieuwe zegels van Nederland. 
Hij biedt aan: nieuwe en oude zegels van Litouwen en Rusland, brieven, fdc. 
Zijn adres: Romanas Podagelis, 
                  Vasaros 18/b 
                  Vilnius 2055, Litouwen. 
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KLAIPEDA-MEMEL : EEN BIJZONDER GEBIED 
 

Jan Kaptein 
 

Klaipeda is voor verzamelaars van Litouwen een 
bijzonder gebied, omdat de (post)geschiedenis 
afwijkt van de rest van Litouwen. Tot 1918 werd 
de stad Memel genoemd en behoorde deze stad 
en het gebied eromheen –het Memelgebied- 
meestentijds tot Duitsland. 

 
De Duitse periode 
 
Klaipeda, het vroegere Memel, ligt in 
het zuid-westen van Litouwen, en is 
de belangrijkste havenplaats van Li-
touwen.  
In 1252 bouwde de Duitse Orde op 
deze plaats een kasteel, Memelburg. 
Daarna bleef Klaipeda de meeste tijd 
onder Duitstalig bestuur. Heel even, 
van 1629 tot 1635, was het gebied 
Zweeds, en tussen 1757 en 1762 was 
de stad heel kort in Russische handen. 
De Duitse periode duurt tot na de Eer-
ste Wereldoorlog en ook de postge-
schiedenis is dus Duitse postgeschie-
denis. 
Het gebied maakt dan deel uit van 
Oost-Pruisen. 
Als de Fransen in 1806 Berlijn bin-
nentrekken, wordt zelfs heel even het 
‘General-Postamt’ naar Memel ver-
plaatst. Na de Franse tijd worden in 
Pruisen ambtelijk voorgeschreven 
aangiftestempels ingevoerd: 
Sinds 1817 zien we grote tweeregelige 
langstempels.  De 1e regel geeft de 
plaatsnaam in grote Latijnse letters, de 
2e regel geeft de datum (de dag in cij-
fers, de maand in letters). Ook Memel 
had zo’n stempel (afb. 1). 
Deze periode is er ook een poststem-
pel ‘P. MEMEL’ in gebruik. Dit is een 
grensovergangstempel ‘P(ar) ME-
MEL’. Al in 1723 had het postkantoor 
van Memel een postverbinding met 
Riga, St.Petersburg en Moskou. “Par” 
Memel ging al het briefverkeer uit 
Rusland naar West-Europa. In 1833 
werd de hoofdpostweg vanuit Rusland 
verlegd via Tilsit-Laugzargen. 
Op 15 november 1850 wordt in Prui-
sen, tegelijk met de invoering van de 
postzegels, ook nummerstempels 
voorgeschreven voor de ontwaarding 
van de postzegels. Volgens voorschrift 
moest elke postzegel afzonderlijk met 
dit stempel ontwaard worden. Ze heb-
ben de vorm van nummers in vier  

 

 
Afb. 1 
Een eo-brief van Memel naar Bordeaux, het stempel is moeilijk te lezen, maar lijkt 
1843 te zijn, ex. Miron Lam 
 

 
 

 
Afb. 2 (85%) 
Een kaart uit Memel, 1910, op zich vrij gemakkelijk te vinden. Leuk is natuurlijk ook 
de Nederlandse tekst en het firma-stempel. 
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concentrische ringen. Zo had de stad 
Memel het nummer 931 en Heydekrug 
625. 
De nummerstempels werden in ge-
trokken op 31-3-1859. 
In deze periode komen ook de beken-
de Pruisische ‘raamstempels’ steeds 
meer in gebruik: een rechthoekig raam 
met de plaatsnaam in de eerste regel 
en in de tweede regel datum en uur 
(o.a. Memel, Heydekrug, Russ). De 
jaaraanduiding wordt pas heel laat, in 
1862, ingevoerd. 
Bij de uitgifte van de zegels van 1-4-
1859 werd tegelijk het dubbelrings-
stempel ingevoerd .  
Verder komen er Oost-Pruisische 
hulppoststempels voor in het Memel-
gebied: zwart, plaatsnaam met kroon 
en posthoorn. Volgens voorschrift 
moesten deze stempels naast de post-
zegels geplaatst worden, terwijl de 
ontwaarding/afstempeling met het af-
giftestempel van de naar voren ge-
plaatste postinrichting gebeurde. 

 
Afb. 3 (60%) 

 
 
 

 
De periode waarin de verschillende 
stempels gebruikt werden, blijft wat 
onduidelijk. Zo was er wel het voor-
schrift tussen 1850-1859 dat de nieuw 
ingevoerde postzegels met een num-
merstempel ontwaard moesten wor-
den, maar postwaardestukken werden 
in deze periode met het oude afgifte-
stempel, het bekende Pruisische raam-
stempel ontwaard.  
In een beschrijving van de inzending 
van Paul Barbatavičius op de LITH-
PEX III, over de postgeschiedenis van 
Memel, zien we een heel mooi over-
zicht hiervan. Er worden postwaarde-
stukken beschreven met het tweerege-
lige raamstempel (1851, 1854, 1856), 
maar ook een brieven met dit stempel 
naar het buitenland (1854, 1870). 
Het raamstempel werd blijkbaar ook 
later nog gebruikt. Ook op een gefran-
keerde brief uit 1871 naar Amsterdam 
is dit stempel nog te vinden. 

 
Afb. 4 (60%) 
 

 
De bekend ‘tralie-dubbelringstempels’ 
(afb. 2, 3 en 4) werden geïntroduceerd 
in december 1887 in het hoofdpost-
kantoor van Berlijn. Juli 1890 werden 
deze stempels overal gebruikt in het 
gebied van de Reichspost. Het formaat 
van de stempels, 24-30 mm, overwon 
een belangrijk obstakel van vroegere 
stempelmakers: er was genoeg ruimte 
voor de lange Duitse plaatsnamen. 
Oudere stempels bleven ook zo lang 
mogelijk in gebruik: ze waren  

duur om te vervangen (30 mark per 
stuk). 

 
Het Duitse stempel van Klaipeda, -
Memel- is vrij gemakkelijk te vinden, 
maar voor de andere plaatsen in het la-
tere Litouwse gebied wordt het al 
moeilijker, ook door de wijzigingen in 
de plaatsnamen. Zo heette de huidige 
Litouwse plaats Šilutė in de Duitse pe-
riode Heydekrug (afb.3). 
Hierboven zien we nog een officiële 
brief uit Russ, het Litouwse Rusne,  

met het tweeringstempel. Op het eind 
van de (eerste) Duitse periode zal dit 
stempel nog van vorm veranderen: de 
‘brug’ wordt een lege halve cirkel 
(afb. 5). 

 
 
Afb. 5 
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Kaartje van het gebied dat van OPD Königsberg naar het Memelgebied gaat. 
 
 
 
 

Na de Eerste Wereldoorlog wordt 
Memel overgedragen aan de Volken-
bond en met ingang van het Vredes-
verdrag van 16 Juli 1919 werden de 
volgende postkantoren van OPD Kö-
nigsberg overgedragen aan het Me-
melgebied: 
Aglohnen, Bajohren, Dawillen, 
Dt. Crottingen, Dittauen, Drawöhnen, 
Karkelbeck, Kollaten, Lankuppen, 
Laugallen, Matzwöhlen, Memel, 
Nidden, Nimmersatt, Plicken,  
Pöszeiten, Prökuls, Schwarzort,  
Seebad Försterei, Wilkieten. 

 
Ook van OPD Gumbinnen werden 
postkantoren overgedragen aan het 
Memelgebied: 
Baltupönen, Berzischken, Bismarck, 
Coadjuthen, Gaidellen,  
Galsdon-Joneiten, Gillandwirszen,  
Gr. Schilleningken, Heydekrug,  
Jagstellen, Jonaten, Jonikaten,  
Jugnaten, Kampspowilken, Kinten, 
Kolletzischken, Kugeleit,  
Laugszargen, Lompönen, Mädewald, 
Michelsakuten, Minge, Motzischken, 
Nattkischken, Neustubbern, Palleiten, 
Paszieszen, Pictupönen, Plaschken, 
Pogegen, Ramutten, Robkojen,  
Rucken, Ruß, Saugen,  
Schmalleningken, Schreitlaugken, 
Schustern, Sokaiten, Stonischken, 
Szameitkehmen, Sziesze, 
Trakeningken, Uszlöknen, Uszpelken, 
Usztilten, Willkischken, Wischwill. 

Spoorpost 
 
Op 15 oktober 1875 wordt de spoor-
lijn Tilsit-Heydekrug-Prokuls-Memel 
officieel geopend. Daarna volgen er 
meer lijnen: Memel-Bajohren (naar de 
noordgrens) (1892), Pogegen-
Schmalleningken ((1902) en Pogegen-
Laugszargen (1904). In 1906 volgt 
nog Memel-Dawillen-Plicken en Da-
willen-Pöszeiten en tenslotte Heyde-
krug-Kolletzischken (1913). 
Vanuit Pogegen ging een lijn naar het 
zuiden, via Tilsit en Insterburg rich-
ting Dirschau. 
Vanuit Laugszargen ging was een ver-
binding met de Russische grensplaats 
Taurage. 
Deze namen komen we dus ook op de 
spoorpost-stempels tegen: 
Insterburg-Memel 
Pogegen-Schmalleningken 
Tilsit-Laugszargen 
Tilsit-Memel 
Dirschau-Memel 
Memel-Riga 

Organisatie 
 

De postdienst valt onder het Konink-
rijk Pruisen tot 31-12-1867. Vanaf 
1868 wordt de postdienst overgeno-
men door het ‘Norddeutschen Post-
bezirk’. Deze periode duurt tot 31-12-
1871. Op 4-5-1871 was de ‘Duitse 
Rijkspost’ al begonnen met z’n werk-
zaamheden, maar de zegels van het 
‘Norddeutschen Postbezirk’bleven tot 
eind december in gebruik. 
Op 1 januari 1872 verschijnen de eer-
ste zegels van het Duitse Rijk, die dan 
ook in het Memelgebied worden ge-
bruikt. 

 
In 1850 wordt het postwezen opnieuw 
georganiseerd en worden er in ‘Ober-
postdirektionen’ ingericht. Memel valt 
voor een deel onder de Ober Post Di-
rektion (OPD) Königsberg en voor een 
deel onder OPD Gumbinnen. 
Bij de overgang naar de Duitse Rijks-
post (1 januari 1872) blijft Memel 
verdeeld tussen deze deze OPD’s.  

 
 
Een overzicht van de Duits-Litouwse 
plaatsnamen geeft Witold Fugale-
witsch in zijn stempelboek (ed. 1984, 
p. 130-131). 
 
Ook M. Lam heeft in zijn (electroni-
sche) boek over de plaatsnamen van 
Litouwen een overzicht. 

 
 
 
 



JUNI 2002  -  2002/1  HET BALTISCHE GEBIED 40  |    17 

 
Kaartje van het gebied dat van de OPD Gumbinnen naar Memel gaat. 
 
 
Literatuur 
 
Lithuania placenames 1795-1995 / M. 
Lam. – 2000. – Cd-rom (word-
bestand) 
 
Pasto antspaudai = Poststempel in Li-
tauen = P.O. cancels in Lithuania / V. 
Fugalevičius. - 1984 
 
Preussen : Postgeschichte und 
Postanstalten 1649-1923 Teil I / Wer-
ner Münzberg. – Regensburg : Werner 
Münzberg, 1991 

The railroad lines in Lithuania before 
1918 / V. Doniela. – In: Bulletin  
Lithuanian Philatelic Society of New 
York 1982 ; no. 122. – p. 8260-8264 

 
Toronto LITHPEX III exhibition : 
grand award exhibit description : pos-
tal history of Memel – Klaipeda : ex-
hibit of Paul Barbatavičius. – In: Bul-
letin Lithuanian Philatelic Society of 
New York 1980 ; no. 113. – p. 8030-
8035 

Zusammenstellung der Preußischen 
Poststempel nach Form und Zeitfolge / 
von Friedrich Wilhelm Thalmann. – 
A. Aufgabestempel. – Born-Leipzig : 
Noske, 1925. – 50 p. 
 
 
 
 
 

 
Lijst van nummerstempels 
Coadjuthen  1104 
Dt-Crottingen 1971 
Heydekrug  625 
Kinten  1806 
Laugszargen 813 

Memel  931 
Nidden  1729 
Pictupönen 1869 
Plaschken 1958 
Prökuls  1170 
Ruß  1278 

Saugen  1929 
Schmalleningken 1338 
Szameitkehmen 1474 
Werdenberg 1607 
Willkischken 1643 
Wischwill 1652
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TERUGKOMEN OP……. 
 
Ruud van Wijnen In deze rubriek komen we terug op eerdere artike-

len: aanvullingen, verbeteringen en nieuwe vond-
sten. 

In HBG 36 en 39 
Bedrukte Russische post-
waardestukken, gebruikt in 
het latere Letland. 

 
Onze trouwe correspondent in Tallinn, 
de heer Alexander Epstein, meldt twee 
nog onbekende bedrukte briefkaarten. 
Max Reincke, waarschijnlijk een 
scheepsagent in Windau (Ventspils), 
liet een postwaardestuk van 3 kopeken 
(Mi.P.9) bedrukken waarin hij meldt 
dat binnengekomen rembourszendin-
gen in ontvangst genomen kunnen 
worden bij de firma P. Bornholdt & 
Co (afb.1). 
 
De tweede kaart is opvallend. Op pa-
gina 19 van hBG. 36 staat een brief-
kaart afgebeeld die in 1914 werd ver-
zonden door de Lijflandse Landkre-
dietbank in Riga. In de Letse taal 
wordt verzocht om betaling van 70 
roebel en 20 kopeken. De kaart die de 
heer Epstein nu toont werd op dezelf-
de dag verzonden, door dezelfde af-
zender, met hetzelfde verzoek. De 
tekst is echter in het Ests (afb.2). De 
adressering was in het Russisch: “ 
Собственнику” = Aan de eigenaar 
(Afb.3). 
Dat de Lijflandse Landkredietbank 
kaarten verzond in zowel de Letse als 
de Estse taal is begrijpelijk. In het 
noorden van het gouvernement Lijf-
land werd Ests gesproken, in het zui-
den   Lets. Komt natuurlijk direct de 
vraag op of er ook een Duitstalige 
kaart in gebruik is geweest. 

 
In HBG 39 
Afzender: de firma……. 

 
Dit artikel leverde, onverwacht, diver-
se positieve reacties op. Een aantal 
daarvanging vergezeld van foto-
kopieën. De heer Alexander Epstein 
zond voorbeelden van zowel ovale af-
zenderstempeltjes (afb.4) als gedrukte 
afzendervermeldingen op enveloppen 
(afb.5 en 6) van firma’s in Reval/ 
Ревель (Tallinn) en Narva. 

 
Afb. 1 (80 %) 
 

 
Afb. 2 (80 %) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 4 (100 %) 
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Afb. 3 (100 %) 

 
 

 
Afb.5 (100 %) 
Brief van de Estlandse adellijke landkredietvereniging in Ревель/Reval (Tallinn), 1907. 
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Afb.6 (75 %) 
Brief van de stoomconservenfabriek  
N. V. Laurits en Co. in Ревель/Revel 
(Tallinn), 1914.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7 (70%) 
 
 
 
 
 
De heer Van der Flier wees op de Let-
se Bank die zich als afzender kenbaar 
maakte in zowel het Lets als het Frans 
(afb.7).  
 
Zelf tikte ik een enveloppe van de 
“Pharmacie Verte” van A. Mosebach 
in Riga op de kop. Deze Franstalige 
aanduiding gold wellicht als een aan-
beveling bij chique cliëntèle.    
De enveloppe werd in de tsaristische 
tijd gedrukt. Tijdens de Duitse bezet-
ting achtte de apotheker het kennelijk 
wenselijk een kruis te zetten over zijn 
naam en adres in cyrillisch schrift. Het 
Frans beheerste hij overigens niet he-
lemaal tot in de puntjes…..(afb.8). 
 
 
 
Afb. 8 (75 %) 
Bovenste deel van de enveloppe van  
A. Mosebach 
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GELEZEN OVER DE FILATELIE VAN LITOUWEN 
 
Jan Kaptein Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 

kunt u tegen porto- en/of kopieerkosten opvragen 
bij de secretaris of de redactie. 

“Lithania” Philatelic Socie-
ty Journal (LPS) 2001 ; no. 
1 (228) 
 
In dit nummer gaat Vytautas Doniela 
verder met zijn serie artikelen over de 
Litouwse luchtpost: over de jaren 
1934-1937. Hij beschrijft de routes, 
dienstregelingen en laat heel veel 
brieven zien. Ook verder veel over de 
luchtpost door Vytautas Doniela: over 
de oudste brief, die per luchtpost naar 
Kaunas is verzonden en een artikel 
over speciale postvluchten naar of 
vanuit Litouwen.  
 
“Lithania” Philatelic Socie-
ty Journal (LPS) 2001 ; no. 
2 (229) 
In dit nummer beschrijft Vytautas Do-
niela de luchtpost in de aren 1938-
1941. 
In 1939 verandert er veel door het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog. 
De luchtpostverbinding via Polen 
werd verbroken. Litouwen had daar-
door geen externe luchtpostverbinding 
meer en daarom werd nu een lucht-
postverbinding met Riga geopend. 

In 1941 werd dit de route Moskou-
Minsk-Vilnius-Kaunas-Riga. 

 
Veel aandacht –in het Litouws, met 
Engelse samenvatting- voor de op-
drukken ‘Nepriklausoma Lietuva 
1941-VI-23’. Behalve de voortzetting 
van een artikel uit het vorige nummer 
over de variaties, ook nog een artikel 
over het postale gebruik van deze op-
drukken. 

 
Phillit 2001 ; no. 27 
(2001/3) 
Zoals altijd vinden we de vaste rubrie-
ken van nieuwtjes en een overzicht 
van veilingcatalogi. 
Antanas Jankauskas werpt zich deze 
keer op de plaatfouten van de 2e 
Luchtpost-uitgifte (Mi. 109-115). 

 
Phillit 2002 ; no. 28 
(2002/1) 
Ramunas Satkauskas wijst ons erop 
dat de nieuwe Michel niet alleen ande-
re prijzen, euro’s, heeft, maar ook de 
informatie is gewijzigd. Een aantal va-
riaties van zegels is niet meer in de  

nieuwe catalogus terug te vinden, dus 
de oude bewaren! 
Antanas Jankauskas schrijft over de 
‘Zwaluw’uitgifte van 1926, waarin de 
zwaluw op z’n kop staat. Verder is 
van zijn hand nog een uitgebreid arti-
kel over de plaatfouten van de ‘De ju-
re’`-uitgifte. Op zich een gewone se-
rie, die elke Litouwen-verzamelaar 
wel heeft, maar dus de moeite om nog 
eens goed naar te kijken. 

 
The British Journal of 
Russian Philately 2001 ; 87 
Zoals meestal heeft dit tijdschridt 
raakvlakken met ons verzamelgebied. 
Lev Ratner schrijft in een tweede deel 
over de aangetekende post van Rus-
land: 1872-1917. Niet alleen de tarie-
ven, maar ook de regels en gebruikte 
stempels komen uitgebreid ter sprake. 
 
Alexander Epstein besteed aandacht 
aan de binnenlandse posttarieven in 
Rusland voor brieven en kaarten 1844-
1923. Op de kaart hieronder zien we 
dat het niet alleen om de tarieven gaat, 
maar ook de regels daaromheen (afb. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1 (80 %) 
Een kaart uit Vilnius met het tarief van 
3 kop. voor een kaart lokaal en binnen-
land (tussen 20-3-1879 tot 1-2-1917. 
Het juiste tarief, maar de kaart is aan 
beide kanten zo ongeveer vol ge-
schreven. Dat mocht dus niet en van-
daar het portstempel. 
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Mitteilungsblatt Bundesar-
beitsgemeinschaft Polen 
im BDP e.V. 
Zoals eerder vermeld in dit nummer 
zijn via Internet de inhoudsopgaven te 
doorzoeken en zo zijn artikelen over 
Litouwen te vinden. Daarna moet je 
nog wel de artikelen zelf te pakken 
krijgen, maar ook dat is gelukt. Zo 
vond ik in nr. 45/2000 (p.65-71) een 
artikel van Stefan Petriuk en Marian 
Szwemin ‘Postalische Beziehungen 
zwischen Polen und Litauen in den 
Jahren 1558-1939. Tot de laatste Pool-
se deling, 1792, hadden de landen een 
gemeenschappelijke geschiedenis van 
450 jaar. Na de eerste wereldoorlog 
wilde Polen wel weer die gemeen-
schappelijke geschiedenis oppakken, 
maar dit liep uit op het conflict om het 
Vilnius gebied. Voor mij onbekend 
was hierbij et verhaal rond de opdruk 
‘SAMORZAD WARWISZKI’ (zelf 

bestuur Warwiszki) op Poolse postze-
gels. Deze kleine plaats lag in de ‘neu-
trale zone’ van 5 km breed tussen 
Midden-Litouwen en Litouwen. Na de 
‘aansluiting’ van Midden-Litouwen bij 
Polen (maart 1923) werd deze zone 
verdeeld tussen Polen en Litouwen. 
Warwiszzki en enige omliggende dor-
pen werden, ondanks de merendeels 
Poolse bevolking, aan Litouwen over-
gedragen. Men kwam in opstand en 
gaf de bovengenoemde opdrukken uit. 
De plaats hield uiteraard geen stand 
tegen het Litouwse leger. 

 
In Nr. 12/1990 (p. 21-34) schrijft Ger-
hard Hahne over ‘Die NASLASK-
Ausgabe von Mittellitauen’en in nr. 
11/1990 (p. 25-41) over de ‘Polnischer 
Einflu auf das Postwesen Wilnas 
1939-1944’. Dit laatste artikel gaat 
over de geschiedenis en het gebruik 
van de tarieven. Hij bekijkt het door 
elkaar gebruiken van de Poolse, Rus-

sische, Litouwse en Duitse tarieven. 
Zo laat hij een brief zien met Poolse 
en Sowet zegels uit 1939 met nog het 
Poolse tarief. 
 
Philatelie 2002 ; nr. 299 
In het maart nummer van dit Duitse 
blad staat de officiële aankondiging 
van Mare Balticum die in mei 2003 
wordt gehouden in Kiel. 
Deze internationale expositie wordt in 
de Kielse ‘Ostseehalle’ gehouden van 
23 tot 25 mei. 
De brochre met reglement en verdere 
informatie kan –tegen portokosten- 
besteld worden bij: 
MARE BALTICUM, Postfach 28 27, 
24027 Kiel, tel. 0 43 40/43 16,  
Fax 0 43 40/43 18. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruilcontact gezocht 
Gediminas Lakiūnas 
Studentu 9-4 
LT-3009 Kaunas 
Lithuania/Lietuva/Litouwen 
 
Hij verzamelt geografie op postzegels, Nederlandse stad-
post- en private postzegels (elke serie één), liefst ongebruikt. 
Verder zoekt hij de Indonesische zegels met Riau-opdruk. 
Hij kan retour leveren zegels van de Baltische staten, brie-
ven, etc. 
Reactie in het Engels (of Litouws). 
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AFZENDER… : SOVJET-FRANKEERSTEMPELS VAN LITOUWEN 
 
Jan Kaptein Echt mooi zijn de frankeerstempels van de Sov-

jet-Unie niet te noemen, maar toch de moeite van 
het verzamelen. Hieronder ziet u er enige met de 
vertaling uit het Russisch. 

Afb. 1 (100 %0 
Een tweetalig frankeerstempel uit 
Kaunas, 1972. 
ИСПОЛКОМ = Uitvoerend comité 
ΚΑΥΗАССКОГО = Kaunas’ 
ГОРСОВЕТА = Stadsbestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2 (100%0 
Dit stempel komt van een fabriek in 
Panevezys, 1985 
ПАНЕВЕЖСКИИ = Panevezhys’ 
ЗАВОД = fabriek (van) 
ТОЧНИ = Precisie- 
МЕXАНИКИ = mechanica 
 
 

 
 
 
Hiernaast (afb. 3) zien we een ander 
type stempel. Het linkergedeelte met 
de datum en plaatsaanduiding is een 
kwartslag gedraaid, in het rechterge-
deelte staat de waarde-aanduiding ver-
tikaal en CCCP niet meer onderin, 
maar rechts van de waarde-aanduiding 
 
Afb. 3 (100 %) 
Envelop uit Kaunas, 1985, verstuurd 
door een : 
ШЕЛКОВЬІИ = zijde 
КОМБИНАТ = industrieel komplex 
 
Afb. 4 (100 %) 
Vanuit Kaunas, 1987, verzonden door: 
НАРОДНЬІИ СУА = Volksge-
rechtshof 
ПОЖЯЛСКОГО РАИОНА = 
Pozhalsk rayon 
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DIE FRAU EINES PHILATELISTEN 
 
Ich hab’ mich in einen Mann verliebt, 
wie das im Leben einmal so ist, 
der hat ein Hobby, wie’s viele gibt, 
er ist ein Philatelist. 
 
Das fing zuerst ganz langsam an,  
mal hier paar Marken und paar dort. 
Dann saß er immer öfter dran, 
mit mir ging er dann kaum noch fort. 
 
Zuerst konnt’ ich das gar nicht fassen, 
bekam oft fürchterliche Wut, 
muß die gezackten Biester hassen 
und war mir selber oft nicht gut. 
 
Doch alles Meckern ließ ihn kalt, 
seine Marken ließ er nicht im Stich. 
Ich spazierte oft allein im Wald, 
nur Sonntags war das fürchterlich. 
 
Da ging das gleich nach dem Frühstück 
los, 
Pinzette her, und auch die Lupe, 
ich saß in der Küche bloß, 
denn ihm gehört die Stube. 
 
Der Tisch voll Markn und Klim-bim, 
ich konnt das nicht mehr sehen, 
heut ist das gar nicht mehr so schlimm, 
ich versuchs halt zu verstehen. 
 
Nur er versteht eins heut noch nicht, 
daß man auch putzen muß, 
dann macht er mir ein bös Gesicht 
und macht nur kurz mal Schluß. 
 
Und einmal, das war nicht zum lachen, 
wie Staubsauger einmal zo sind, 
ich wollt den Teppich sauber machen, 
kommt statt hinten vornheraus der Wind. 
 
O jeh, O jeh, was war ich dumm, 
ein schöner bunter Wirbelwind 
bei uns im ganzen Zimmer rum, 
wo die all hingeflogen sind? 
 
Der fing an zu schimpfen und zu fluchen, 
mir tat das selber ja auch leid, 
drum half ich ihm auch fleißig suchen 
ich war ja schuld mit meiner Sauberkeit. 

Doch ein Unglück kommt selten al-
lein, 
es war noch lange nicht genug, 
man kann nicht immer einsam sein, 
ab und zu kommt auch zu uns Besuch. 

 
Und gastfreundlich wie ich gern bin, 
nehm ich ‘ne gute Büchse Bier, 
doch die fällt mir zuvor noch hin, 
drum dann folgendes Malör. 

 
Ne herrliche Fontäne übern Tisch, 
wo alle Marken schön sortiert,  
wie peinlich war das nun für mich, 
daß dies auch noch passiert. 
 
Dieser Tag der war total versaut 
und ich war wieder schuld. 
Der Besuch, der ist dann abgeheut 
und wir zwei haben mit viel Geduld 
 
All die gezackten Dinger, 
auf Zeitungen und auf die Bücher, 
mit der Pinzette, nicht mit den Fin-
gern, 
legten wir sie auf trockene Tücher. 
 
Ja so war das früher und so ist’s noch 
heut, 
für mein Mann sind Briefmarken die 
Welt, 
oft wundern sich bei uns die Leut, 
daß mir das auch gefällt. 
 
Und wenn oft um die Mittagszeit 
bei uns die Läden zu, 
denken ganz bestimmte Leut 
Sauers halten Mittagsruh, 
tauschen statt Marken Zärtlichkeit. 
 
Wir machen nicht was die Leut den-
ken, 
das wär zu schön um wahr zu sein, 
würd er mir Liebe schenken, 
ich sagte ganz gewiß nicht nein. 
 
Euch will ich sagen, was der macht, 
wenn’s Mittags bei uns dunkelt, 
wenn draußen hell die Sonne lacht 
bei uns eine Lupe funkelt. 

So ist es öfter schon gewesen, 
daß ich vor Wut geflucht. 
Ich war so schön beim Lesen, 
wenn er das Wasserzeichen sucht. 
 
Ja, da kann ich was erleben, 
konnt ja nicht wissen, wie das ist, 
wieviel Probleme es wird geben 
in einer Ehe mit einem Philatelist. 
 
Der sitzt zwar viel und brav zu 
Haus 
und kennt keine Langeweil, 
nur geht er niemals mit mir aus 
und das ist mein Nachteil. 
 
Doch der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier, 
das will ich heut noch sagen. 
Ich gewöhn mich dran, 
oh glaubt es mir, 
drum will ich auch nicht klagen. 
 
Ich nehm ihn so, sowie er ist, 
mit Lupe, Marke und Pinzette. 
Ich liebe halt einen Philatelist 
und der ist nicht zu retten. 
 
 
 
 Käthe Sauer 
 
Oorspronkelijk  verschenen in: 
Mitteilungsblatt 
Arbeitsgemeinschaft Polen im  
BDP e.V. Nr. 45 / 2000 
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