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)LODWHOLVWHQJURHS
µ+HW%DOWLVFKH*HELHG¶

Opgericht op 9 oktober 1982.
Kamer van Koophandel te Tiel
nummer V 40157340.

/LGPDDWVFKDS

Minimaal ¼SHUMDDU
Als bijdrage voor de te maken
kosten wordt bij toetreding
¼JHYUDDJG

9RRU]LWWHU

R.W. van Wijnen
Karthuizerstraat 31
6824 KA Arnhem
tel. (026) 351 34 84


6HFUHWDULV

A.C. de Bruin
Ten Passeweg 10A
8084 AN ’t Harde
tel. (0525) 65 31 24

3HQQLQJPHHVWHU
OHGHQDGPLQLVWUDWLH

H.W.A. Pijpers
Hermionegang 15
2719 AR Zoetermeer
tel. (079) 361 46 21
hpijpers@holland.com

2SPDDNUHGDFWLH
µ+HW%DOWLVFKH*HELHG¶
J. Kaptein
Reigerskamp 705
3607 JP Maarssen
tel. (0346) 57 44 18
j.kaptein@hccnet.nl

9HLOLQJFRPPLVVDULV
vacature

+%*RS,QWHUQHW

http://home.hccnet.nl/j.kaptein/hbg
inlog ledenpagina: PLWDX
idem Engelse versie: PLWHQJ

9225:225'
7ZLQWLJMDDUJHOHGHQLQYRQGGHHHUVWHELMHHQNRPVWSODDWV
YDQGHILODWHOLVWHQJURHS³+HW%DOWLVFKH*HELHG´(VWODQG/HW
ODQGHQ/LWRXZHQZHUGHQGRRUGHDDQZH]LJHQDDQWUHNNHOLMNH
YHU]DPHOJHELHGHQJHYRQGHQRPGDWKHW³DIJHVORWHQ´JHELHGHQ
ZDUHQ'RRUKXQNRUWHRQDIKDQNHOLMNKHLGVSHULRGHWXVVHQGHEHL
GHZHUHOGRRUORJHQNHQGHQGHGULHODQGHQQRFKNODVVLHNHQRFK
PRGHUQH]HJHOXLWJDYHQ(HQ³FRPSOHWH´FROOHFWLHZDVKDDOEDDU
'RRUVSHFLDOLVDWLHHQDDQGDFKWYRRUGHSRVWJHVFKLHGHQLVNZD
PHQYHOHQYDQRQVHUELMGHRSERXZYDQKXQFROOHFWLHDFKWHUGDW
KXQYHU]DPHOJHELHGRQYHUPRHGHPRJHOLMNKHGHQERRG,Q
NRQQLHPDQGEHGHQNHQGDWGH6RYMHW8QLHELQQHQWLHQMDDUXLW
HHQ]RXYDOOHQHQ(VWODQG/HWODQGHQ/LWRXZHQKXQRQDIKDQNH
OLMNKHLG]RXGHQKHUZLQQHQ2SHHQVZDUHQHUZHHUQLHXZWMHV
*HOXNNLJNDQLHGHUHHQ]HOIEHSDOHQRIKLM]LFKZLOWRHOHJJHQRS
GHSRVWJHVFKLHGHQLVGH]HJHOVXLWGHMDUHQRIGHXLW
JDYHQQD

%LMGHRSULFKWLQJYDQRQ]HILODWHOLVWHQJURHSKHEEHQZHRQVEH
ZXVWJHULFKWRS]RZHO(VWODQG/HWODQGDOV/LWRXZHQHQGHUDQG
JHELHGHQ'DWLVHHQJRHGHNHX]HJHEOHNHQ'HGULHODQGHQKHE
EHQHHQODQJGXULJHJHPHHQVFKDSSHOLMNHSRVWDOHJHVFKLHGHQLVHQ
YHOHQYDQRQVULFKWHQ]LFKRSPHHUGDQppQODQG:H]LHQKHWDOV
HHQYDQRQ]HEHODQJULMNVWHRSGUDFKWHQGHILODWHOLVWLVFKHNHQQLV
YDQRQVYHU]DPHOJHELHGYDVWWHOHJJHQHQWHYHUVSUHLGHQ7LMGHQV
RQ]HELMHHQNRPVWHQJHYHQZHGDDUYRUPDDQGRRUOH]LQJHQHQ
YRRUGUDFKWHQ7ZHHPDDOSHUMDDUJHYHQZHRQVEODG³+HW%DOWL
VFKH*HELHG´XLW8LWGHLQGH[YDQGHQXPPHUVWPEOLMNW
GDWKHWWRWGHWRRQDDQJHYHQGHSXEOLFDWLHVRYHUGH%DOWLVFKHILOD
WHOLHJHUHNHQGNDQZRUGHQ9DQPHHWDIDDQKHEEHQGHNZDOLWHLW
YDQRQ]HELMHHQNRPVWHQHQYDQRQVEODGYRRURSJHVWDDQ

'HEHVWXXUOLMNHODVWHQEHSHUNHQZH]RYHHOPRJHOLMN7RFKNDQ
HHQYHUHQLJLQJQLHW]RQGHUHHQDDQWDOHQWKRXVLDVWHOLQJHQGLHKHW
ZHOHQZHHRYHU]LHQHQEHVWXUHQ$DQKHQEHVWXXUVOHGHQHQYDV
WHPHGHZHUNHUVXLWYHUOHGHQHQKHGHQSDVWKLHUYRRUKXQLQ]HW
HHQZRRUGYDQGDQN

7ZLQWLJMDDU³+HW%DOWLVFKH*HELHG´LVHHQFDGHDXZDDUG(HQ
SUHVHQWDDQRQV]HOIHQDDQGLHJHQHQGLHRQVERHLHQGHYHU]DPHO
JHELHGQLHWNHQQHQ7ZLQWLJ³YULHQGHQHQEHNHQGHQ´YDQRQ]H
ILODWHOLVWHQJURHSOHYHUGHQGDDUDDQHHQELMGUDJHGRRUKHWVFKULM
YHQYDQHHQDUWLNHOYRRUGLWMXELOHXPQXPPHU'DDUPHHZLOOHQ
ZHWHYHQVODWHQ]LHQZDWHHQNOHLQHJURHSEHWURNNHQHQDFWLHYH
ILODWHOLVWHQLQ]LMQPDUVKHHIW
,NZHQVLHGHUHHQYHHOOHHVSOH]LHU

1DPHQVKHWEHVWXXUYDQ³+HW%DOWLVFKH*HELHG´
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In mei 2001 vroeg ik 21 filatelisten
waarmee in de afgelopen jaren
contacten zijn gegroeid om hun
medewerking. Enige wensen had
ik wel: “omvang tussen 1 en 3 pagina’s met minimaal 1 afbeelding”.
Verder werden een eigen stijl en
een persoonlijke invulling van een
onderwerp naar eigen keuze op
prijs gesteld. Tot mijn blijde verrassing reageerde bijna iedereen
met enthousiasme. Vele auteurs
kozen daadwerkelijk hun eigen
onderwerp, met een klein aantal
werd in overleg een keuze gemaakt. In de maanden die volgden
werden zo goed als alle toezeggingen waargemaakt en kon het vertalen en redigeren van de artikelen
beginnen.
Negen artikelen werden in het
Duits geschreven, vier in het Engels. Drie auteurs schreven niet in
hun moedertaal. Bij de vertalingen heb ik, vanzelfsprekend, getracht de oorspronkelijke stijl te
handhaven. Bewerkingen hebben
zich beperkt tot onbelangrijke inkortingen en kleine veranderingen in de opbouw van artikelen.
Citaten en stempelteksten zijn in
alle bijdragen op dezelfde wijze
weergegeven, aardrijkskundige
namen op dezelfde wijze geschreven. Veel artikelen riepen tijdens
de vertaling vragen op. De correspondentie die ik hierover met de
auteurs voerde was immer plezierig en inspirerend.
Hier past een woord van grote
dank aan alle auteurs. Zij bleken
ware vrienden.

De vertaler is ook maar een mens.
Hij vergist zich, maakt fouten en
schrijft soms rare zinnen op. Gelukkig was Olav Petri bereid het
rode potlood te hanteren. Dat deed
hij met verve in de wachtkamers
der N.S. Harry von Hofmann was
altijd bereid mij te helpen bij inhoudelijke vragen. Beiden dank ik
voor hun kundige ondersteuning en
plezierige samenwerking.
Gelijktijdig met dit jubileumnummer verschijnt als losse bijlage de
index van de 40 bladen die eraan
voorafgingen. Dit overzicht van
alle artikelen en studies die we de
afgelopen 20 jaar publiceerden
werd verzorgd door onze voormalige redacteur Sijtze Reurich. Dank
daarvoor.
Een blad daadwerkelijk maken is
een vak apart. Zeker als het gaat
om een speciale uitgave in een
nieuwe opmaak die digitaal moet
worden aangeleverd bij de drukkerij. Jan Kaptein en Hans Pijpers
namen die klus voor hun rekening.
Het resultaat mag er zijn. Ook
dank aan hen.
Het bestuur van “Het Baltische
Gebied” achtte een speciale uitgave van ons blad een passend cadeau, voortbouwend op de hoogwaardige publicaties die de afgelopen twintig jaar verschenen.
Aan de medewerkers heeft het niet
gelegen om er iets moois van te
maken.
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In het begin van de jaren 80 van de
vorige eeuw speelde bij een aantal
verzamelaars het idee dat de tijd rijp
was voor de vorming van een gespecialiseerde filatelistengroep van verzamelaars van de Baltische landen.
Er was behoefte aan literatuur, onderlinge contacten, uitwisseling van
kennis en natuurlijk mogelijkheden
om verzamelingen uit te breiden.
Aan de ideeënwieg stonden Ruud
van Wijnen, André de Bruin en Rien
Zuijdwegt.
Na een oproep in het Maandblad
meldden zich in juni 1982 achttien
verzamelaars. De uitnodiging voor de
eerste bijeenkomst op 9 oktober 1982
in Geldermalsen werd aan dertig belangstellenden verzonden. Dat aantal
verbaasde: Estland, Letland en Litouwen waren filatelistisch én politiek
vergeten landen. Op de kaart van Europa kwamen ze niet meer voor.
Tijdens de eerste bijeenkomst, met
zestien aanwezigen, werd de richting
waarin onze filatelistengroep zich
diende te ontwikkelen vastgelegd: zo
min mogelijk organisatorische rompslomp en zoveel mogelijk aandacht
voor filatelistische activiteiten. Dat
laatste kreeg van meet af aan vorm
door twee publicaties en twee bijeenkomsten per jaar.
De dagelijkse leiding van de groep
kwam in handen van Ruud van Wijnen en Wim Muller. De eerste ledenlijst bevatte 26 namen. Op 15 januari
1983 verscheen de eerste uitgave van
“ Het Baltische Gebied” . Acht jaar
lang werd de druk ervan verzorgd
door Wim Bachman.
De kwaliteit van ons blad staat hoog
op de prioriteitenlijst. We beschouwen het als hét middel om filatelistische kennis betreffende ons verzamelgebied vast te leggen en te verspreiden. Ondanks herhaalde oproepen aan de leden de pen eens ter hand
te nemen, bleef het aantal auteurs beperkt. Onder hen echter filatelisten
van naam.
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Na twintig jaar behoort “ Het Baltische
Gebied” tot de toonaangevende publicaties over de Baltische filatelie.
Het beheersen van de kosten voor het
vervaardigen en het verzenden van het
blad vraagt permanente aandacht van
de penningmeester. Om die reden
werd het blad een aantal jaren in
Duitsland gedrukt en vanuit dat land
verzonden.
De hoogte van de contributie kan
nooit een reden zijn geweest om geen
lid te worden van onze groep. De eerste contributie bedroeg 10 gulden, in
1988 verhoogd tot 15, in 1991 tot 20
en in 1993 tot 30. Opvallend is dat een
behoorlijk aantal leden deze geringe
bedragen aanvult met donaties. Vanaf
1994 ontving de penningmeester uit
eigen kring extra gelden door de opbrengsten van de veilingen die twee
maal per jaar worden gehouden.
In 1990 trad Wim Muller uit de leiding van de groep, André de Bruin
nam zijn taak als secretaris/penningmeester over. In datzelfde jaar ging
Sijtze Reurich de opmaak van “ Het
Baltische Gebied” verzorgen. Hij introduceert de computer en de printer.
Sijtze zou uiteindelijk zeventien nummers opmaken.
Rond 1990 werd binnen de groep regelmatig gesproken over toetreding tot
de Bond. De te verwachten subsidie
voor ons blad, die we als lid tegemoet
konden zien, deed ons uiteindelijk tot
het aanvragen van het lidmaatschap
besluiten. Op 29 april 1991 bevestigde
de Bond onze toetreding. Als gevolg
kreeg onze vereniging een heus bestuur, kwamen er statuten, moest er
meer vergaderd worden en ontvingen
we een behoorlijke subsidie voor ons
blad. Het berekeningssysteem daarvoor werd mede ontworpen door André de Bruin.
In 1990 verschenen in “ Het Baltische
Gebied” de eerste mededelingen over
de postale gevolgen van de politieke
ontwikkelingen in de Sovjet Unie die
leidden tot de hernieuwde onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen.

De Baltische landen waren geen “ afge
sloten” gebieden meer. Verzamelaars
moesten zich afvragen of ze hun collecties wilden uitbreiden met nieuwe
zegeluitgiften.
Jarenlang vroegen leden van onze
groep om het herdrukken van de artikelen over de Letse postzegels die Jan
Poulie in de jaren 1939-1947 in het
Maandblad publiceerde. Ongeveer
even lang kwam regelmatig de vraag
naar een eigen veiling ter tafel.
De eerste aflevering van Jan Poulie
verscheen, na toestemming van zijn
weduwe, in nummer 20 van “ Het Baltische Gebied” . De laatste aflevering
is opgenomen in het jubileumblad ter
gelegenheid van ons 20-jarig bestaan
in 2002. De eerste, schriftelijke, veiling vond plaats op 15 oktober 1994.
Tot in 2001 verzorgde Gerrit Vogel
vijftien veilingen. De verkopen vormden geen probleem, het verkrijgen van
goede inzendingen echter wel. Tot een
rondzenddienst is het nooit gekomen.
In de tweede helft van de jaren negentig schommelde het aantal leden dat de
bijeenkomsten in Geldermalsen bezoekt rond de veertig. Dat waren er in
verhouding tot het ledenaantal (93 in
1997) erg veel. Aan de opzet van de
bijeenkomsten veranderde dan ook
niets. Altijd een lezing, veel tijd om
elkaar te ontmoeten en te “ postzegelen” en een gemeenschappelijke lunch.
De laatste jaren stagneert het ledenaantal. Leden overlijden, jongeren
komen er mondjesmaat bij. Nieuw is
het verschijnsel dat we leden aantrekken via het internet. Het aantal bezoekers aan de bijeenkomsten liep als gevolg de laatste jaren iets terug.
In de zomer van 1999 trad Hans Pijpers als penningmeester toe tot het
bestuur en ging Jan Kaptein de opmaak van “ Het Baltische Gebied”
voor zijn rekening nemen. Mede daardoor nam de digitalisering snel toe.
Sinds 2000 kan onze filatelistengroep
ook op het internet bezocht worden.
Na twintig jaar staat onze filatelistengroep er goed voor. We geven onszelf
een cadeau.
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,QGH HHXZEUDFKWHQGHYRUVWHQXLWGH
*HGLPLQLGHQG\QDVWLHPHWQDPH0LQGDXJDVGH
/LWRXZVHVWDPPHQRQGHUppQJH]DJ'DDUPHH
ZHUGGH/LWRXZVHVWDDWHHQJHGXFKWHWHJHQVSHOHU
YDQGH'XLWVH2UGH
/LWRXZHQVODDJGHHULQ]LMQJURQGJHELHGQDDUKHW
RRVWHQHQ]XLGHQXLWWHEUHLGHQ$DQKHWHLQGH

YDQGH HHXZVWUHNWHKHWJURRWYRUVWHQGRP
/LWRXZHQ]LFKXLWYDQGH%DOWLVFKHNXVWWRWGH
=ZDUWH=HH
'H/LWRXZVHJURRWYRUVW]HWHOGHLQ:LOQD=LMQYHU
KRXGLQJWRWGHDQGHUHYRUVWHQZDVHUHHQYDQGH
HHUVWHRQGHU]LMQVJHOLMNHQ


Door het huwelijk van de Litouwse
grootvorst Jogaila en de Poolse troonopvolgster Jadwiga kwam in 1386 tussen beide landen een personele unie tot stand. De polonisering
van de Litouwse adel en de invoering
van Poolse politieke en maatschappelijke instellingen droegen bij aan een
steeds hechtere band tussen beide gebieden.
Onder Jogaila’s opvolger Vytautas de
Grote (1382-1430) bereikte het Litouwse grootvorstendom het hoogtepunt van zijn macht. Uiteindelijk
kwam het in 1569 door de Unie van
Lublin tot een eenheidsstaat waarin het
Poolse element meer en meer de boventoon voerde.
Sigismund II August was de laatste
regerende grootvorst uit het huis der
Jagailonen. Hij vormde de personele
unie tussen het koninkrijk Polen en het
grootvorstendom Litouwen in 1569 op
de Rijksdag van Lublin om tot een
echte unie. Zijn opvolgers bleven de
oorspronkelijke titels voeren.
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Gedurende de regeerperiode van Sigismund II August vonden in Polen en
Litouwen belangrijke veranderingen
op postaal gebied plaats.
Post werd aanvankelijk vervoerd door
reizigers en koeriers. Vanaf 18 oktober 1558 vonden regelmatige ritten
- met vaste wisselplaatsen voor de
paarden - plaats tussen de koningsstad
Krakau en Italië. Op 11 juli 1562 werd
deze verbinding via Warschau verlengd naar Wilna. De boden op Thorn
en Danzig sloten hierop aan.
Tussen Krakau en Venetië was de post
tien dagen onderweg; tussen Krakau
en Wilna zeven dagen.
De houders van postprivileges waren
bij verhuizing van de hofhouding van
Krakau naar een andere stad verplicht
er voor te zorgen dat de post onmiddellijk en voor eigen rekening naar
Warschau werd vervoerd. Boden
zorgden vervolgens voor verder vervoer.
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Het privilege regelmatige postritten te
mogen organiseren werd door Sigismund II August een aantal malen verleend. In augustus 1558 aan Prosper
Provana, in 1562 aan Christoph Taxis
(die het wegens plichtsverzuim weer
moest afstaan) en aan Mafon.
In 1569 verkreeg de familie Montelupi
het privilege. Deze voerde belangrijke
veranderingen door in de posterijen in
Litouwen en Polen. Dat leidde ertoe
dat de staatsuitgaven voor de posterijen tot 1000 Poolse guldens werden
gereduceerd. Het tarief voor een private brief met een gewicht tot 1 lot werd,
onafhankelijk van de afstand, verminderd van 6 tot 4 groschen.

De post werd, onafhankelijk van leendiensten, zo georganiseerd dat het
voor iedereen zonder grote kosten
mogelijk werd eenmaal per week brieven en andere berichten te verzenden.
De noodzakelijke wetten werden op
zijn initiatief voor het grootvorstendom Litouwen voorbereid en door
zijn opvolgers ingevoerd. 

Door zijn verordening in 1647, waarbij de leendiensten in Polen werden
vervangen door een belastingheffing
in geld (de zgn. “ vierde penning” ),
werd Wladislaus IV Wasa de grondlegger van het moderne postwezen in
Polen en Litouwen.
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'H=ZHHGVHWLMGKHHIWLQ(VWODQG WRW 
HQLQ/LMIODQG WRW LQYHOHUOHLRS]LFKWHQ
GLHSHVSRUHQQDJHODWHQ'DWJHOGWRRNYRRUKHW
RQWVWDDQYDQGHSRVWHULMHQ,QGH]HJHELHGHQ
YHVWLJGHQ]LFKPHQVHQDINRPVWLJXLWGHPHHVW
XLWHHQORSHQGHGHOHQYDQ(XURSD'RRUKXQDFWL
YLWHLWHQNXQQHQZHLQGLWGHHOYDQKHW2RVW]HH
JHELHGVSUHNHQYDQSROLWLHNHHQHFRQRPLVFKH
RQWZLNNHOLQJHQYDQ(XURSHHVEHODQJ

Tegen het einde van de 12de eeuw
trokken kooplieden en geestelijken het
Baltische gebied binnen. Daardoor
vormde zich naast de boerenbevolking
van Esten, Liven en Koeren een intellectuele bovenlaag, waarvan Duitsers,
Zweden, Denen, Nederlanders, Fransen, Engelsen en Schotten uit WestEuropa en Polen en Russen uit OostEuropa een aanzienlijk deel uitmaakten. Uit de adel en rijke kooplieden
vormde zich een Duitse bovenlaag die
een leidende rol kreeg.

Uit dat jaar kennen we de tot nu toe
oudste “ 3RVW2UGQXQJ´ die Jacob Becker in Dorpat liet drukken. Hij betitelde zichzelf daarin als “ 'XUFKGHU.|
QLJO0D\HVW]X6FKZHGHQHWFYHU
RUGQHWHU3RVW0HLVWHUGXUFK/LHIIODQG
XQG3UHXVVHQ´

Aanvankelijk woonde Becker net als
de Zweedse gouverneur in Dorpat. Later verhuisde hij naar Riga. Hij was
een bekwame, energieke man die erin
geslaagd was in de gunst te komen van
de keurvorst van Brandenburg.
Nadat Becker van hem het privilege
op de postuitwisseling in Memel had
gekregen (Brandenburg opende daarvoor speciale postroutes van Königsberg naar Memel en Danzig),
bouwde hij zijn verdragen met de
Zweedse Kroon verder uit. Hij kreeg
de opdracht toezicht te houden op de
posterijen in Est- en Lijfland, deze uit
te breiden en aan te sluiten op het
postverkeer in Zweden en Finland.
Voor zijn werkzaamheden op Zweeds
gebied ontving hij van de Zweedse
regering jaarlijks 550 Reichsthaler
(Zweeds: riksdaler); voor de verbinding met en door Brandenburg zelfs
2400 Reichsthaler.






Het is dan ook te begrijpen dat het
ontstaan van een voor iedereen toegankelijke postdienst tijdens de
Zweedse heerschappij in Estland en
Lijfland geen louter Zweedse aangelegenheid was. Er bestond een oude
Zweedse verplichting, die aan boeren
oplegde reizigers onderdak te verlenen
en hen op speciale tweewielige karren
te vervoeren.
In 1628 echter verklaarde gouverneurgeneraal Jakob de la Gardie dat de
boeren niet langer belast mochten
worden. Koninklijke en adellijke
landgoederen dienden voortaan posten trekpaarden ter beschikking te hebben en in 1830 schafte de gouverneurgeneraal de onbetaalde
vervoersverplichtingen helemaal af.
Iedere reiziger had nu voor zijn eigen
paard te zorgen of er een te huren.
Ook koninklijke boden dienden voor
een paard per mijl vier Rundstücke te
betalen, voor iedere maaltijd of bier
slechts drie.
Als geboortejaar van de posterijen in
Estland en Lijfland houden we momenteel 1632 aan.
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Omdat de keurvorst van Brandenburg
op zijn grondgebied geen Zweedse
postiljons duldde en dus zijn eigen
postdienst moest organiseren, bewerkstelligde Jacob Becker met de verbinding tussen Est- en Lijfland en Brandenburg zijdelings de stichting van de
Brandenburgs-Pruissische Post.
Met haar dekreet van 20 februari 1636
bepaalde de Zweedse koningin:

³:,5&+5,67,1$YRQ*RWWHV*QD
GHQ6FKZHGHQVGHU*RWHQXQG:HQ
GHQHUNRUHQH.|QLJLQXQG(UEIUVWLQ
*URVVIUVWLQYRQ)LQQODQG+HU]RJLQ
YRQ(VWODQGXQG.DUHOLHQ)UlXOHLQ
EHU,QJHUPDQODQGJHEHQKLHUGXUFK
EHNDQQWGDVVLQDOOHQ3URYLQ]HQ8Q
VHUHVJDQ]HQ5HLFKHVIHVWH3RVWHQHLQ
JHULFKWHWZHUGHQGLH8QVHUHQWUHXHQ
8QWHUWDQHQ]XU9HUIJXQJVWHKHQVRO
OHQ:LUKDEHQGDKHUQDFKVWHKHQGH
3RVWRUGQXQJDXVJHIHUWLJWXQGKHUDXV
JHJHEHQZRQDFKVLFKGLH3RVWEHGLHQ
VWHWHQVRZLHDOO$QGHUHQ]XULFKWHQ
XQG]XYHUKDOWHQKDEHQ

*HJHEHQLQ8QVHUP6FKORVV]X6WRFN
KROPDP)HEUXDU´
En dan gaat het verder:
 2SGHHHUVWHSODDWVPRHWDIKDQ
NHOLMNYDQGHZHJHQGHPRJHOLMN
KHGHQSHUWZHHRIKRRJXLWGULH
PLMOHQHHQEHsGLJGHERHURISRVWLO
MRQDDQJHVWHOGZRUGHQ/LHIVWHHQ
GLHOH]HQHQVFKULMYHQNDQHQGLH
RYHUWZHHNQHFKWHQEHVFKLNW$OV
KLMGHDDQNRPHQGHSRVWKRRUWGLHQW
KLMRQYHUZLMOGRSGHSRVW
KRRUQWHEOD]HQ]LFKJHUHHGWH
PDNHQHQGHEULHYHQRQPLGGHOOLMN
LQRQWYDQJVWWHQHPHQHQGH]H]R
ZHORYHUGDJDOVµVQDFKWVZHHURI
JHHQZHHUYHUGHUWHEUHQJHQ

 'HORSHQGHSRVWNQHFKWPDJWZHH
XXUGRHQRYHULHGHUHPLMOGLHKLMWH
YRHWDIOHJW:LHHUODQJHURYHU
GRHWGLHQWRQPLGGHOOLMNRQWVODJHQ
HQPHWGDJHQRSZDWHUHQEURRG
LQKHWJHYDQJEHVWUDIWWHZRUGHQ
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 'HSRVWERHUHQGLHQHQHULQDOOH
SODDWVHQRSWHOHWWHQGDWKXQZH
JHQHQSDGHQLQRUGH]LMQRSGDW
GHSRVWNQHFKWHQGDJHQQDFKWRQ
JHKLQGHUGNXQQHQSDVVHUHQ,Q
GUDVVLJHJHELHGHQGLHQHQGDDUWRH
JHOLMNPDWLJHSODQNHQHQERRP
VWDPPHQJHOHJGWHZRUGHQHQRYHU
ODQGHULMHQGLHQHQNOHLQHSDGHQGH
GRRUWRFKWPRJHOLMNWHPDNHQ´
In de Zweedse tijd bevonden zich in
Estland en Lijfland tot 1710 in totaal
elf postkantoren en wel in Riga, Pernau, Arensburg, Reval, Wesenberg,
Wenden, Wolmar, Walk, Dorpat,
Hapsal en Narwa. Verder nog een
kantoor in Mitau, in het tot Polen behorende Koerland.
Tussen de metropool Riga en de
Zweedse hoofdstad Stockholm liepen
twee wegen: ‘s zomers via Reval, Porkala (Finland) en de Åland eilanden en
in de winter via Dorpat, Narwa, Nyen
Skans (het huidige Sint Petersburg) en
verder over Fins gebied rond de Botnische Golf. Al in 1669 waren deze routes zo goed ontwikkeld dat een brief
van Riga naar Stockholm in de zomer
9 tot 10 dagen onderweg was.

28 SEPTEMBER 2002 - 2002/2

Door de veel langere weg over land
kostte dat in de winter ongeveer drie
weken.
In Koerland, ten zuiden van Lijfland,
onderhield de hertog aldaar geen eigen
postdienst. Hertog Jacob van Koerland
kwam daarom met Jacob Becker in
Riga overeen dat deze over Koerlands
gebied tevens de Koerlandse post vervoerde op de rit van Riga naar Memel.
Af en toe ontvingen de Zweedse postiljons als vergoeding kleding en geld
van de hertog.
In 1668 bevestigde hertog Jacob van
Koerland tenslotte de rechten van de
Zweedse Post en stelde hij in het district Schrunden stukken grond beschikbaar voor de vestiging van paardenwisselstations.
Als tegenprestatie diende de Zweedse
Post een geringe pacht te betalen en te
zorgen voor het vervoer van Koerlandse brieven en pakketten. In dit
verband werd vermoedelijk ook het
Zweedse postkantoor in Mitau gevestigd.
De postrit door Koerland liep van Riga via Mitau, Doblen, Blieden, Frauenburg, Schrunden, Durben, Grobin,
Libau en Polangen naar Memel.

Op het moment dat hertog Friedrich
Kasimir in 1685 door een postklerk uit
Königsberg zijn eigen postdienst liet
opzetten, duldde hij in zijn land natuurlijk de Zweedse concurrentie niet
meer. Karel XI van Zweden stond echter twee jaar later op het oude recht
van vrij postvervoer door Koerland.
De kooplieden in Riga gingen echter
meer en meer gebruik maken van de
snellere Koerlandse Post en de
Zweedse gouverneur-generaal zag
zich genoodzaakt de belangen van de
Zweedse Post te behartigen door de
Raad van Riga ernstig te verzoeken
die “ YHUPHWHOHHQRQJHKRRU]DPH´
burgers aan te spreken en het gebruik
van de Koerlandse Post strafbaar te
stellen. Er kwam pas een einde aan de
strijd toen Zweden in 1710 Estland en
Lijfland aan Rusland verloor. Dat laatste land zag in 1739 af van een eigen
post route door het hertogdom Koerland, om in 1795 het hele hertogdom
op te slokken.
Een derde Zweedse postrit voerde van
Riga via Wilna naar Warschau. Postmeester Jacob Becker (1632-1672) en
diens schoonzoon Statius Stein (16721691) kregen door het besluit van de
Zweedse staatskanselarij van 2 maart
1669 de opdracht deze postrit te organiseren.
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Na het overlijden van Jacob Becker zette zijn weduwe tot haar dood in 1688
samen met haar schoonzoon de werkzaamheden voort. Beiden ontbeerden
echter Beckers vooruitziende blik en
diens kwaliteiten om verbindingen op te
zetten en uit te bouwen en bleken niet al
te behendige onderhandelaars.
Het kwam al snel tot ruzie met de
Zweedse Kroon en hoewel de familie
over een erfelijk postprivilege beschikte,
werd Stein op 3 december 1691 van zijn
post ontheven. Tien jaar later stierf hij in
armoede. Voor zijn begrafenis kende de
Zweedse regering de erven een bedrag
van 1200 Reichsthalers toe. In 1692
werd Statius Stein opgevolgd door de
prefect Gerdt Grön.
Met de bekende B(etalte)- en F(ranco)stempels werden in Stockholm in 1685
de eerste Zweedse poststempels ingevoerd. Daarop volgden in 1708 de eerste
plaatsnaamstempels, vanwege hun vorm
bekend als banderolstempels. Ze zijn
bekend van Stockholm en van de drie
Baltische postkantoren in Riga, Pernau
en Reval. Hun gebruik kennen we uit de
periode 1708-1710. Dat ze uitermate
zeldzaam zijn, moge duidelijk zijn.
Van de drie Baltische stempels is dat
van Reval relatief het minst zeldzaam.
Er bestaan echter vervalsingen van. Het
stempel van Riga is uitermate zeldzaam
en van dat van Pernau waren tot voor
enige jaren slechts weinig afdrukken bekend. Door plundering van archieven is
het beeld ondertussen veranderd en geldt
het Riga-stempel als zeldzaamste.
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Voor filatelisten was het een sensatie
toen in 1963 in de 35ste Rundbrief van de
Arbeitsgemeinschaft Lettland voor de
eerste maal een brief uit 1708 met het
Zweedse banderolstempel RIGA werd
afgebeeld. Deze brief bevond zich in de
collectie van de bekende filatelist AlfUHGV- NDEVRQVXLW5LJD
Bij een overval vond J kabsons in 1971
onder verdachte omstandigheden de
dood. Belangrijke delen van zijn collectie werden geroofd en de Riga-brief leek
verdwenen. Gelukkig bleek de brief, gedateerd 13.08.1708, behouden en kon ik
hem in de ’90-er jaren van de weduwe
kopen. Intussen kon ik ook een kleine
Reval-brief, gedateerd 09.06.1710, verwerven.
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Het bijzondere aan deze pakketbegegeleidingsbrief is de bestemming. De
stad Narva was namelijk al in 1704 door
Rusland op Zweden veroverd. Midden in
de Noordse Oorlog werd de brief door
het front vervoerd van het Zweedse Reval naar het Russische Narva. Dat lijkt
zeer wel mogelijk omdat de frontlijnen
toen, vergeleken met hoe we ons dat nu
voorstellen, lang niet zo ondoordringbaar waren.
Voor alle zekerheid heb ik beide brieven in Zweden laten keuren. Het resultaat was verrassend: de Reval-brief
was zonder twijfel geheel origineel,
maar tegen de Riga-brief rezen bedenkingen. Het banderol-stempel RIGA
kwam namelijk niet overeen met de
afdrukken in het postmuseum van
Stockholm. Het oordeel luidde dat
“ KHWVWHPSHODIZLMNWYDQHHQHFKW5,
*$EDQGHUROVWHPSHO´bovendien zou
het adres “ RSQLHXZJHVFKUHYHQ´zijn.
“ 6WHPSHOHQDGUHV]LMQYHUYDOVW´Dit
werd echter niet in een attest vastgelegd.

Mijn schrik was natuurlijk groot. De
ZHGXZHYDQ$OIUHGV- NDEVRQVwas
inmiddels overleden, het geïnvesteerde geld was verloren. Uit onderzoek
door een recherchetechnisch instituut
bleek dat de brief weliswaar ooit gewassen is, maar ook dat met het adres
en het poststempel niet is geknoeid.
Hier staan twee meningen tegenover
elkaar.
Gelukkig kon ik korte tijd later een
tweede Riga-brief in mijn collectie
opnemen, mét een Zweeds attest. De
beide poststempels wijken inderdaad
enigszins van elkaar af.
In Letland werd mij duidelijk dat AlfUHGV- NDEVRQV]LMQEULHIGirect uit het
archief van Valmiera, waarheen de
brief was geadresseerd, had verkregen. In die tijd was men in Letland
nauwelijks op de hoogte van de waarde ervan.
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Aan een vervalsing valt om die reden
dan ook niet te denken. Helaas is het
aantal bekende Riga-brieven met een
Zweeds banderolstempel zo gering dat
eenduidige vergelijkingen niet mogelijk zijn. Beschikte het Zweedse postkantoor in Riga wellicht over meer
dan één stempel?
Met de twee brieven met het Zweedse
banderolstempel van Pernau in mijn
verzameling ligt het anders.

De ene draagt een enigszins onduidelijke afdruk zoals we die van de meeste brieven kennen. Op de andere is
echter een bijzonder fraai stempel geplaatst. Het Zweedse postmuseum
houdt het er daarom op dat het moet
gaan om een brief uit de beginperiode
van het gebruik van het Pernaustempel. Volgens de Zweden heeft de
brief als bestemming “ Linköping” ,
maar daar ben ik niet zo zeker van
(DIE). 
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9RRUGHSRVW]HJHOYHU]DPHODDULV/LMIODQG
 
9LG]HPHLQKHW/HWV JHHQODQGGDW]HJHOV
/DLPRQV%RþND

XLWJHHIWPDDUHHQ%DOWLVFKHODQGVWUHHNGLH]LFK
XLWVWUHNWYDQGH*ROIYDQ5LJDLQKHWZHVWHQWRW
KHW3HLSXVPHHULQKHWRRVWHQ
6LQGVEHKRRUGHKHWWRW=ZHGHQLQ
NZDPKHWJHELHGDDQ5XVODQGHQLQZHUG
KHWLQWZHHsQJHGHHOGKHWQRRUGHOLMNHGHHOJLQJ
GHHOXLWPDNHQYDQGHUHSXEOLHN(VWODQGKHW
]XLGHQYDQ/HWODQG
'LWDUWLNHOEHVFKULMIWGHSDWHQWHQSRVW]RDOVGLH


LQGH HQ HHXZIXQFWLRQHHUGHLQKHW
5XVVLVFKHJRXYHUQHPHQW/LMIODQG

Het woord “ patent” heeft in dit verband geen enkele relatie met het aanvragen en verlenen van octrooi op uitvindingen. Gedurende de tsaristische
tijd was het woord “ patent” in Lijfland
een algemene aanduiding voor gedrukte verordeningen, circulaires en
publicaties waarmee wetten, verordeningen en beslissingen van de overheid openbaar werden gemaakt. Voor
het overgrote deel werden ze opgesteld en verzonden door het gouvernementsbestuur van Lijfland, in de jaren 1710 - 1825 zo’n 4.500 in getal.
De inhoud van de patenten is zeer gevarieerd: relaties met het buitenland, rechten en plichten van onderdanen, gouvernementeel bestuur, boerenopstanden in
Lijfland, maatregelen tegen het verspreiden van besmettelijke ziektes, de
zedelijkheid, het verlenen van passen,
de posterijen en de patentenpost,
handelsverordeningen, inkwartiering
van troepen, belastingen en heffingen en
veel “ royalty” : troonopvolgingen, leden
van het keizerlijk huis, alsmede geboorten, trouwerijen en sterfgevallen in die
kringen.
Afbeelding 1 is een goed voorbeeld van
een patent. Het werd in 1758 uitgevaardigd.
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Op de achterzijde wordt vermeld:
“ GHWHNVWPRHWYDQDIGHNDQVHODDQLH
GHUHHQEHNHQGJHPDDNWZRUGHQYDQ
ODQGJRHGQDDUODQGJRHGJH]RQGHQ
ZRUGHQHQWHQVORWWHZHHUELMGHSUHGL
NDQWYDQKHWNHUVSHOEH]RUJGZRUGHQ´
(zie ook DIE).
Uit de tekst blijkt ook dat na voorlezing vanaf de kansel het “ Te Deum
laudamus” door de gemeente gezongen diende te worden.
In de steden dienden de magistraten
de patenten “ PHWWURPPHOVODJ´bekend te maken (DIE).
Alle patenten moesten ter kennisname
worden gezonden aan de hoofden van
de kersspelen (parochies) en de landgoedeigenaren. De weinige poststations waren uitsluitend gelegen aan de
hoofdpostwegen, ver verwijderd van
de vele kerspelen. (In die tijd was het
vervoer van reizigers een van de
voornaamste taken van de posterijen).
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Rond 1800 bevonden zich in de Letstalige districten van Lijfland 62 kerspelen en 582 landgoederen, in de districten waar Ests werd gesproken 43
kerspelen en 385 landgoederen.
In het midden van de 18de eeuw bedroeg het aantal postkantoren en poststations in Lijfland 43, het aantal
postpaarden ca. 900.
Ondanks enige ervaring uit de Zweedse tijd verliep de bestelling van de patenten zeer ongeregeld. Om daaraan
een eind te maken werd in 1762 een
patent uitgevaardigd waarin het vervoer en de bestelling van patenten
werd geregeld. De keizerlijke post
diende de patenten te vervoeren naar
de postkantoren en poststations, waar
boden van de kerspelen ze ophaalden
voor verdere bestelling. Deze regeling
vormde het begin van de zogenaamde
kerspelpost.
In het patent van 1762 heet het:

³«««GHHUYDULQJKHHIWJHOHHUGGDW
PHWGHEHVWHOOLQJYDQSDWHQWHQ]HHU
ZDQRUGHOLMNLVRPJHJDDQ««YDDN
EHUHLNWHQ]HGHDIJHOHJHQNHUVSHOHQ
KHOHPDDOQLHWZDDUGRRUGHEHODQJHQ
YDQ=LMQH.HL]HUOLMNH0DMHVWHLWZHUGHQ
JHVFKDDG2RNNDQKHWYHU]XLPHUQVWL
JHJHYROJHQKHEEHQYRRUGHPHQVHQ LQ
KHWODQG´
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Het patent bepaalt tevens hoe patenten
besteld dienen te worden, op welke
wijze in het gehele land posterijen opgezet moeten worden en welke instructies naar de keizerlijke postkantoren uitgaan. Ieder kerspel diende
tweemaal per week een bode te zenden naar het nabijgelegen postkantoor
of poststation om de door de keizerlijke post aangevoerde patenten op te
halen.
In 1771 en 1782 werd in patenten
nogmaals aangegeven hoe patenten,
bekendmakingen en gerechtsbrieven
afgehaald dienden te worden. In het
patent van 20 juni 1771 wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de bestelling en het afhalen van de patenten
niet anders mag gebeuren dan zoals
vastgelegd in het patent van 1762 en
het daarbij gevoegde uitvoerige reglement (DIE).
Het kerspelbestuur moest het vervoer
van de patenten tussen de landgoederen in de parochie zelf regelen.
Uitgevaardigde patenten werden gevouwen en door de afzender geadresseerd met de naam van zowel het
postkantoor als het kerspel van bestemming.
Het Riga-stempel werd niet op alle
zendingen aangebracht. Op andere
postkantoren of poststations aangeboden patenten werden vaker voorzien
van een vertrekstempel (DIE).
Het was de taak van de kerspelpredikant de patenten vanaf de kansel
voor te lezen. Na de rondgang langs
de landgoederen in de parochie
bleven de patenten enige tijd ter
inzage, om tenslotte in het kerspelarchief te worden opgenomen.
Uit het patent van 1771 en de regeling
van 1762 blijkt dat getracht werd het
vervoer en de bestelling van patenten
goed te regelen. Aanvullende patenten
uit 1810, 1818 en 1834 maken echter
melding van kerspelen die de aan hen
gerichte patenten niet regelmatig van
de aangewezen postkantoren of poststations afhalen. Ook het rondzenden
in de parochies laat regelmatig te
wensen over of vindt helemaal niet
plaats. Als gevolg daarvan worden de
regels aangescherpt.
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Kerspelen die hun boden niet volgens
de regels de post laten afhalen worden
beboet. Eerst met “ 5WKOU$OE´
vervolgens met “ 5WKOU$OE´
(Albertustaler). Zie DIE.
Landgoedeigenaren die patenten of
gerechtelijke circulaires niet tijdig
doorsturen, krijgen een boete van 10
roebel, bij herhaling 25 roebel. De
kerspelpredikant mag van de geïnde
boetes schoolboeken kopen en die
verdelen onder de arme kinderen. 
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Een stukje geschiedenis: met een verordening van 25 november 1710 gelastte
de Russische gouverneur-generaal van
Lijfland de heropening van de postwegen. (In 1721, bij de Vrede van Nystadt,
werden Estland en Lijfland door Zweden aan Rusland afgestaan. De facto begon de Russische periode al in 1710 met
de inname van Tallinn). Tot 1712 werden kozakken als postillons ingezet. Na
het vertrek van de kozakken uit Lijfland
werden de bezitters van boerderijen en
landgoederen tot postdiensten verplicht.
In 1713 kregen de Estlandse en Lijflandse ridders de opdracht poststations
te vestigen en te exploiteren. Overigens
met het recht de opbrengsten aan port te
innen.
Vervolgens werd er ruim 180 jaar, tot
1894, touwgetrokken tussen de lokale
adel en de rijksoverheid, waarbij afhankelijk van het eigenbelang poststations
en postroutes werden geopend of opgeheven.
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Voorzover bekend werd het ovaalstempel POST MENZEN voor het
laatst in 1875 gebruikt. Ik ga ervan uit
dat het poststation in dat jaar werd
gesloten. Russische enkel- of dubbelrondstempels zijn van Menzen niet
bekend.
Het postkoetsstation Menzen lag aan
de postweg van Valga naar Võru
(DIE). In het Ests heet het plaatsje
Mõniste, gelegen in het district Võru
in het zuidoosten van Estland.
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U kunt zich voorstellen dat ik alles op
alles wilde zetten om een brief met
“ 0HQ]HQ3RVWLUXQJ´of het stempel
POST MENZEN in mijn bezit te krijgen. Vier jaar lang heb ik alle mij bekende filatelisten in de voormalige
sovjetrepubliek Estland, maar ook in
Engeland, Canada, Zweden, ZuidAfrika, Finland en de Verenigde Staten, benaderd om een brief met POST
MENZEN te bemachtigen. Bij een
Finse verzamelaar was het raak.
Eindelijk kon ik de brief aan het Lijflandse Keizerlijke Gerecht in Walk in
mijn verzameling opnemen. 
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De eerste brief, gedateerd “PHL”
en geadresseerd aan de bekende firma
Loopuyt in Schiedam, draagt als eerste
stempel MEMEL 5. MAI. We kunnen
hieruit opmaken dat de brief waarschijnlijk per schip, maar in elk geval
niet door de post, daarheen is vervoerd. Daarop wijst ook het stempel
FRANCO GRENZE dat duidelijk betrekking heeft op de Pruisisch Nederlandse grens.
De afzender heeft weliswaar genoteerd “IUDQFR+DPEXUJ”, maar het is
niet meer na te gaan of de brief die
route genomen heeft. In ieder geval is
deze via het DUITSCH GRENSKANTOOR ARNHEM (helaas een
zeer onduidelijk rood stempel) Nederland binnengekomen waar de geadresseerde het binnenlandse porto heeft
betaald. Zo te zien vijf cent.
De volgende brief, in juli 1830 aan
dezelfde firma verzonden, draagt twee
Nederlandse stempels en is blijkens de
geschreven tekst uit Riga afkomstig.
De brief is, hoe is niet meer na te
gaan, bij een zgn. “forwarding agent”
in Antwerpen terechtgekomen en door
deze ter post bezorgd. De geadresseerde betaalde dus het binnenlandse
porto; in 1830 immers waren België
en Nederland nog niet officieel gescheiden.
Ook de brief uit 1840 legt het eerste
gedeelte van de reis nog per schip af
en wel tot Hamburg. Daar wordt de
brief gepost bij het dan nog functionerende kantoor T.T. R4 HAMBOURG
van de Thurn & Taxis Postdienst. Die
vervoert de brief door de Duitse landen en draagt hem in Givet (aan de
Maas) over aan de Franse Post die de
brief verder naar Reims vervoert. De
geadresseerde moet 19 décimes betalen. (Het champagnemerk “5RHGHUHU”
was in 1840 duidelijk zeer bekend).
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In 1852 vinden we, althans in mijn
verzameling, voor het eerst een brief
die in Riga bij de Russische posterijen
gepost is en wel op 30 oktober. De
brief is “ IUF´ (franco) verzonden en
draagt als bevestiging daarvan het
stempel P.D. (Payé jusq’au Destination). De Pruisische post begint met
AUS RUSSLAND / FRANCO waarop
een aantal treinstempels volgt.
Het grote tijdsverschil tussen het Russische datumstempel en het eerste
treinstempel is te verklaren door het
verschil in tijdrekening. In Rusland
hanteerde men toen nog (en het zou tot
1918 duren voor dat veranderde) de
Juliaanse tijdrekening, terwijl wij in
West-Europa reeds lang de Gregoriaanse tijdrekening gebruikten.
Het lijkt dat in iedere trein een stempel
werd gezet, doch in feite ontbreken de
trajecten Königsberg - Bromberg,
waar in 1852 nog geen spoorverbinding was en Minden - Deutz (Bromberg was de Duitse naam van de thans
in Polen liggende stad Bydgoszcz).
Het traject Deutz - Coeln werd nog per
veerboot afgelegd omdat de spoorbrug
in Keulen pas in 1856 in gebruik
kwam. De overdracht aan de Franse
post vond nu plaats in Valenciennes.
Terwijl wij in Nederland spraken van
een “ Duits” grenskantoor hield men in
Frankrijk nog “ Prusse” (Pruisen) aan,
wat mij staatkundig juister lijkt.
De laatste brief, eveneens over champagne, is op 3 MEI 1861 niet-franco
uit RIGA verzonden en dat levert een
groot aantal notities op. Tussen het
stempel AUS RUSSLAND en de
naam van de afzender staat “ pto 3” .
Dat betekent 3 Pruisische silbergroschen, het bedrag waarvoor de Pruisische Post de brief als het ware “ kocht”
van de Russische Post. De volgende
overdracht vond weer in Valenciennes
plaats doch nu staat er ook een stempel P 35 bij. Dat is, voor zover mij bekend, het nummer van het PruisischFranse postverdrag waarin het postvervoer van de uit Rusland afkomstige
correspondentie tussen de twee landen
geregeld werd. Het werd er wel goedkoper op: terwijl in 1840 de brief uit
Hamburg nog 19 décimes kostte is het
totaalbedrag in 1861 nog slechts 11
décimes. 
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$QGUpGH%UXLQ

$OVXPLVVFKLHQ]RXGHQNHQGDWDGYHUWHUHQ
W\SLVFKYDQGH]HWLMGLVGDQKHEWXKHWPLV
5HHGVLQNRPHQRRNLQRQVYHU]DPHOJHELHG
LQGLWJHYDOLQ5XVODQGDOWKDQVLQGHWRHQPDOLJH
%DOWLVFKHJRXYHUQHPHQWHQ DGYHUWHQWLHEODGHQ
YRRU'H]HYHOOHQZDUHQDDQKHWORNHWYHUNULMJEDDU
WHJHQHHQEHSDDOGJHUHGXFHHUGWDULHI
'HSRVWHULMHQZHUGHQYRRUKHWYHUOLHVDDQLQNRP
VWHQJHFRPSHQVHHUGXLWGHDGYHUWHQWLHRSEUHQJ
VWHQ+HWUHVWDQWYDQGHDGYHUWHQWLHJHOGHQNZDP
WHQJRHGHDDQKHWQDDUNHL]HULQ0DULD)MRGRURYQD
YHUQRHPGHNLQGHUWHKXLV

Er werd een drietal te onderscheiden
bladen/vellen uitgegeven, te weten:
1. 1898: ingedrukt zegel van 7 kopeken, gelijk aan de postzegel van
Mi nr. 45.
Verkoopprijs 5 kopeken.
2. 1898-1899: met ingedrukt zegel,
gelijk aan Mi nr. 44.
Verkoopprijs 4 kopeken.
3. 1898-1899: met ingedrukt zegel,
gelijk aan Mi nr. 45.
Verkoopprijs 5 kopeken.
De voorbedrukte bladen zijn uitgebracht in de kleur van de ingedrukte
postzegel, met aanvullende tekst in
rood. Grootte: in gevouwen toestand
150 x 1145 mm, ongevouwen 212 x
295 mm. Voorwaar een kolossaal vel !
De bladen werden in series per regio
uitgegeven. Het advertentieaanbod
werd toegesneden op de betreffende
regio. Deze regio’s zijn:
uitgave 1: Sint Petersburg (serie van 5
verschillende, genummerde bladen),
uitgave 2: Sint Petersburg en Moskou
(serie van 10 genummerde bladen),
uitgave 3: Sint Petersburg, Moskou,
Warschau, Tiflis, Kazan en Kiev (serie
van 300 genummerde bladen).
Het zal duidelijk zijn, dat voor ons
verzamelgebied alleen de regio Sint
Petersburg interessant is.
De afbeeldingen zullen dat hopelijk
verduidelijken. 
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5XXGYDQ:LMQHQ

9RULJH]RPHUNRFKWLNLQ5LJDHHQDQVLFKWNDDUW
XLWRPGDWGHIRWRRSGHYRRU]LMGHHQKHW
PLOLWDLUHGLHQVWVWHPSHORSGHDGUHVNDQWPH
ERHLGHQ%HLGH]HLGHQPHRSGDWPRPHQWQLHWDO
OHVODQJQLHWDOOHV]RDOVODWHUEOHHN'HDQVLFKW
WRRQWHHQJHERXZZDDUYDQLQGULHWDOHQZRUGW

±
YHUPHOGGDWKHWJDDWRP³
'RUSDW/HWWRQLD±7DUWX/HWWRQLD´ DIE 
,QKHWPLOLWDLUHVWHPSHORQWGHNWHLNGLUHFWDOKHW
ZRRUG³
´HHQYHUEXLJLQJYDQ5LJD
:DWKHHIWGHNDDUWWHPDNHQPHW7DUWX³/HWWR
QLD´HQ5LJD"

Voor ik me deze vraag stelde, had ik
me nooit afgevraagd of er vóór de
Eerste Wereldoorlog sprake was van
enige relatie tussen twee zo verschillende steden als de havenstad Riga en
de universiteitsstad Tartu.
Als begin van mijn zoektocht naar
antwoorden en verbanden bladerde ik
mijn albums door op zoek naar andere
poststukken die iets van doen hadden
met Riga én Tartu. Het “ toeval” (als
dat bestaat) leverde een briefkaart op
uit 1918 en een aangetekende brief uit
1918-1919. In het tijdsgewricht van de
Eerste Wereldoorlog passen ze goed
bij de “ Lettonia” kaart.
Poststukken uit roerige tijden zijn
momentopnamen. Onderzoek en beschrijving van kaarten en brieven kan
een beeld schetsen van historische
ontwikkelingen die plaatsvonden.
In dit artikel doe ik een poging drie
poststukken uit de periode 1915-1919,
die verbonden zijn met zowel Riga als
Tartu, in een (post)historisch kader te
plaatsen.
Een goed begin daarvoor lijkt me
Baedekers reisgids “ Russland” van
1912. In hoofdstuk II, “ Westrussland
(Ostseeprovinzen)” beschrijft Karl
Baedeker de treinreis van Berlijn naar
Sint Petersburg. Riga wordt uitgebreid
beschreven en ook Dorpat (Jurjev/
Tartu) blijkt een bezoek waard
(DIE).
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Baedeker meldt over Riga onder meer:
³$DQNRPVW5LJDKHHIWWZHHJURWHVWD
WLRQVKHW2UHOVWDWLRQ 5LJD, YRRU
EHVWHPPLQJHQULFKWLQJ'QDEXUJ
3OHVNDX 6W3HWHUVEXUJ HQ'RUSDW
5HYDO6W3HWHUVEXUJ HQKHW7XFNXP
VWDWLRQYRRUEHVWHPPLQJHQULFKWLQJ
0LWDX7XFNXP VWUDQG :LQGDXHQ
%ROGHUDD
+RRIGSRVWNDQWRRU6XZRURVWUDDW
KRHN7KHDWHUERXOHYDUG2SZHUNGD
JHQJHRSHQGYDQWRWHQYDQWRW
2S]RQGDJYDQWRW

5LJD P 
/HWV5LKJD+RRIG
VWDGYDQKHWJRXYHUQHPHQW/LMIODQG
1D6W3HWHUVEXUJGHEHODQJULMNVWH
5XVVLVFKHKDQGHOVHQLQGXVWULHVWDG
DDQGH2RVW]HHLQZRQHUV
=HWHOYDQKHWRSSHUEHYHOYDQKHW;;
VWH/HJHUNRUSVYDQKHWHYDQJOLVFKH
FRQVLVWRULHYDQGHJULHNVNDWKROLHNH
DDUWVELVVFKRSYDQ5LJDHQ0LWDXHQ
YDQHHQURRPVNDWKROLHNHELVVFKRS
'HVWDGOLJWRSHHQ]DQGHULJHYODNWH
DDQEHLGH]LMGHQYDQGHPEUHGH
'QDNPYRRUGHPRQGLQJLQGH
*ROIYDQ5LJD'HRXGHVWDG]HWHOYDQ
KDQGHOHQVWHGHOLMNEHVWXXUZRUGWRP
JHYHQGRRUHHQULQJYDQSDUNHQ2S
GHUHFKWHUULYLHURHYHUOLJJHQYHUGHUGH
3HWHUVEXUJHU9RUVWDGWPHWYHHOVWDWLJH
KXL]HQHQGH0RVNDXHU9RUVWDGW2S
GHOLQNHUULYLHURHYHUOLJWGH0LWDXHU
9RUVWDGW8LWJHYRHUGZRUGHQJUDDQ
KRXWHLHUHQOLMQNRHNHQHQOLMQ]DDG
YODVHQKHQQHS,QJHYRHUGRQGHUPHHU
KDULQJVWHHQNRROHQPDFKLQHV%LMEH
SHUNWHWLMG GDJ GRPGRPPXVHXP
MDNRELNHUNULGGHUKXLVVORWKXLVPHW
GH]ZDUWHKRRIGHQSHWULNHUNJURWHHQ
NOHLQHJLOGHNXQVWPXVHXPNHL]HUOLMNH
WXLQ



Over Dorpat meldt Baedeker o.m.:

³'RUSDWDPEWHOLMN-XUMHZ S
ZHUVW PHWGHWUHLQYDQ5LJD 
3RVWHQWHOHJUDDIDDQGH5LWWHUVWUDV
VH'RUSDW P GLVWULFWVVWDGLQKHW
JRXYHUQHPHQW/LMIODQGDDQGHEHYDDU
EDUH(PEDFKPHWLQZRQHUV
8QLYHUVLWHLW2YHUGH(PEDFKZDDU
YDQGHUHFKWHURHYHU PHWGH'RP
EHUJ WRWPHWHUKRJHULVGDQGH
OLQNHURHYHUOLJJHQWZHHEUXJJHQ,H
GHUMDDUYLQGWHLQGDXJXVWXVHHQGUXN
EH]RFKWHDJUDULVFKHWHQWRRQVWHOOLQJ
SODDWV
,QNZDPGHVWDGQDHHQ]ZDDU
EHOHJLQ=ZHHGVHKDQGHQ
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,QFDSLWXOHHUGHGHVWDGYRRU3H
WHUGH*URWHLQJLQJ]HLQYODP
PHQRS%LMGHYUHGHYDQ1\VWDGLQ
NZDP'RUSDWELM5XVODQG
'HXQLYHUVLWHLWZHUGLQGRRU
*XVWDDI$GROIYDQ=ZHGHQJHVWLFKW
1DVOXLWLQJWLMGHQVGH1RRUGVH2RUORJ
YROJGHGHKHURSHQLQJLQWLMGHQV
GHUHJHULQJYDQWVDDU$OH[DQGHU,'H
YRHUWDDOZHUG'XLWV+HWDDQWDOVWX
GHQWHQEHGUDDJWZDDUYDQLQ
GHIDUPDFLH%HKDOYHRSGH OXWKHUVH 
WKHRORJLVFKHIDFXOWHLWZRUGHQGHFRO
OHJHVVLQGVLQKHW5XVVLVFKJHJH
YHQ,QKHWRXGHXQLYHUVLWHLWVJHERXZ
EHYLQGHQ]LFKGHFROOHFWLHVYDQKHWLQ
RSJHULFKWH*HOHKUWHQHVWQLVFKHQ
*HVHOVFKDIW
Duidelijk is dat Riga en Dorpat (Tartu) twee heel verschillende steden waren. Hoewel ver van elkaar, lagen beide steden in hetzelfde gouvernement:
Lijfland. Tartu lag in het Eststalige
deel, Riga in het Letstalige. De taalgrens tussen beide delen zou later de
landsgrens tussen Estland en Letland
worden.
Baedeker leidde reizigers langs de
spoorlijnen door Rusland. Hij meldt
dan ook dat Dorpat 236 werst van Riga ligt. Door aanleg van de spoorlijn
naar Dünaburg en Orel kreeg Riga al
in de jaren 1861-1868 een verbinding
met het Russische binnenland en via
Dünaburg ook met Sint Petersburg en
Midden-Europa. Dorpat kreeg in 1876
een spoorwegverbinding met de in
1870 geopende Baltische spoorlijn
tussen Reval (Tallinn) en Sint Petersburg. Pas in 1889 kwam de spoorlijn
tussen Riga en Dorpat tot stand. Tussen beide steden reden aanvankelijk de postwagons 89 en 90 als deel
van de lijn Riga - Taps. Vanaf 1912
reden de postwagons 39 en 40 tussen
Riga en Sint Petersburg, via Dorpat.

Terug naar “ Lettonia” op de ansichtkaart. Ik begon mijn zoektocht op het
internet: “ www.tartuuniversity” leverde het e-mail adres op van de universiteitsbibliotheek. Mijn vraag naar “ Lettonia” in Jurjev (Dorpat) werd snel
beantwoord. Het bleek een vereniging
van Letstalige studenten aan de universiteit. Meer informatie bleek te
vinden in het boek “ A History of Latvia” van de hand van Alfred Bilmanis.
Hij beschrijft de opkomst van het Letse nationalisme in de tweede helft van
de 19de eeuw en vermeldt het Letse
studentencorps aan de universiteit van
Dorpat als voorbeeld daarvan. “ Lettonia” werd in 1868 gesticht. De leden
duelleerden (volgens Bilmanis) “ YHHO
HQJRHG´met de leden van de overwegend Duitsbaltische studentenverenigingen en verkregen mede daardoor
volledige corpsprivileges.
Volgens informatie van de universiteit
werd “ Lettonia” in 1882 officieel gesticht. In 1919 verhuisde het corps
naar de nieuwe universiteit van Riga.
Uit de adreszijde van de kaart blijkt
dat de schrijver een Letstalige soldaat
in het Russische leger is. Als plaats
van verzending vermeldt hij Terbata” ,
Lets voor Tartu. Hij begint met “ Sveiki …..” , schrijft even door in het Lets,
maar vervolgt in het Russisch waar het
gaat over zijn adres en legeronderdeel
in Tartu. De tekst van het militaire onGHUGHHOVWHPSHOOXLGW³





 
´,QKHW1HGHUODQGV
Chef van het 2de commando convalescerenden bij het etappe-evacuatiepunt
Riga. De kaart kwam op 16 november
1915 in Irkoetsk aan. Rusland was
toen al meer dan een jaar in oorlog
met Duitsland en OostenrijkHongarije.
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De Eerste Wereldoorlog verliep voor
Rusland rampzalig. In de zomer van
1915 veroverden Duitse troepen Koerland. Hun opmars kwam in november
van dat jaar voor Riga en de Daugava
tot staan. Bijna twee jaar later, op 1
september 1917 hervatten de Duitsers
hun offensief, op 3 september bereikten de eerste troepen Riga. Op 22 oktober 1917 begon de Duitse post zijn
werkzaamheden in het voormalige
Russische postkantoor.
De Duitse opmars had ondermeer tot
gevolg dat grote aantallen mensen
vanuit Koerland en Riga werden geëvacueerd naar het Russische achterland. Fabrieken werden ontmanteld en
eveneens overgebracht naar veiliger
gebieden. Ik neem aan dat de spoorlijn
Riga – St. Petersburg via Dorpat daarbij voor de Russen van groot belang
was. De verbinding van Riga naar
Dünaburg op de noordelijke oever van
de Daugava lag immers binnen het bereik van de Duitse artillerie.
In Rusland namen de bolsjewieken
door de Oktoberrevolutie in 1917 de
macht over. Op 15 december van dat
jaar ondertekenden ze een wapenstilstand met Duitsland. Daar hadden
de bolsjewieken alle belang bij. Zo
konden ze zich volledig concentreren
op het vestigen van hun macht in Rusland. Het sluiten van een definitief
vredesverdrag liet echter op zich
wachten. Om de bolsjewisten te
dwingen de Poolse en Baltische gebieden af te staan, hervatten de Duitse
troepen op 19 februari 1918 hun offensief.
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Het gedemoraliseerde Russische leger
bood nauwelijks tegenstand. Binnen
enkele dagen was geheel Lijfland in
Duitse handen. Dorpat werd op 23 februari bereikt. Onder druk van de
Duitse opmars ondertekenden de bolsjewisten op 3 maart 1918 de Vrede
van Brest-Litovsk.
Het wapenstilstandsverdrag van 15
december 1917 bood de mogelijkheid
om op bescheiden schaal postverkeer
tussen het Duitse en het Russische gebied te organiseren. Voor het uitwisselen van post werden door lokale legercommandanten doorlaatposten ingericht aan de frontlijn.
Met de hervatting van het Duitse offensief op 19 februari 1918 kwam een
einde aan het postverkeer door de
frontlijn (DIE).
De tekst op de briefkaart zou wel eens
kenmerkend kunnen zijn voor de
meeste berichten die door de frontlijn
werden verzonden. Familieleden die
door de oorlog van elkaar gescheiden
waren geraakt en jarenlang geen contact hadden kunnen onderhouden,
maakten van de mogelijkheid gebruikt
om elkaar per post een teken van leven
te geven.
Voor de Duitsers zag de oorlogssituatie aan het oostfront er in de zomer van 1918 goed uit. Aan het westelijke front werd hun positie echter
steeds penibeler. Duitsland restte tenslotte op 11 november 1918 niets anders dan het sluiten van een zeer ongunstige wapenstilstand.

Hierbij werd ook vastgelegd dat de
Duitse troepen zich moesten terugtrekken uit de bezette gebieden in het
oosten. Een dag eerder was de Duitse
keizer naar Nederland gevlucht.
In Tallinn riepen de Esten op 12 november hun onafhankelijkheid uit, in
Riga volgden de Letten op 18 november. De Dorpater Zeitung meldde op
22 november de sluiting van het Duitse postkantoor en de overname ervan
door de Estse post.
Over het postverkeer tussen Riga en
het noordelijke deel van Lijfland berichtte de Rigasche Zeitung van 27
november:
³9ROJHQVLQIRUPDWLHYDQGHSRVWZRU
GHQEULHYHQQDDU1RRUG/LMIODQGPR
PHQWHHOQLHWYHUGHUGDQ3HUQDX:DON
3HWVFKRU\HQ WRWYRRUHQLJHGDJHQ 
3OHVNDXYHU]RQGHQ%ULHYHQQDDU
QRRUGHOLMNHUEHVWHPPLQJHQZRUGHQ
YRRUORSLJQLHWDDQJHQRPHQ$OVJH
YROJLVELMYRRUEHHOGRRN'RUSDWQX
QLHWSHUSRVWWHEHUHLNHQ´
In Riga sloot het Duitse postkantoor
op 27 december zijn deuren.
Op grond van het wapenstilstandsverdrag van 11 november 1918 moest
Duitsland zijn troepen ook terugrekken uit de bezette gebieden in het
oosten. De uit Estland en Lijfland terugtrekkende troepen werden op de
voet gevolgd (“ verdreven” is misschien beter op zijn plaats) door bolsjewistische eeenheden. Die rukten via
Pleskau en Narva Estland en Letland
binnen.
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Tartu werd op 18 december door de
Duitsers ontruimd. Bijna ongehinderd
trokken de bolsjewisten vervolgens
door Lijfland in de richting van Riga.
De Letse hoofdstad werd op 3 januari
door hen ingenomen. Zowel in Tartu
(vanaf 23 dec. 1918) als in Riga (vanaf 15 januari 1919) functioneerde tijdens de bezetting door de bolsjewisten een postkantoor.
De hiernaast afgebeelde brief (DIE)
is een fraai voorbeeld van een poststuk dat verschillende historische gebeurtenissen illustreert. Het Duits kent
daarvoor een toepasselijk woord:
“ Überroller” .
De drie poststukken die ik heb beschreven illustreren een aantal historische ontwikkelingen die voor, tijdens
en na de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden in het gebied tussen Riga en
Tartu. Riga was twee jaar een belegerde stad waaruit vele inwoners werden
geëvacueerd. Na de inname van Riga
door de Duitse troepen was de postverbinding met Tartu, behoudens de
beperkte mogelijkheden via de doorlaatposten aan de frontlijn, gedurende
ongeveer een half jaar zo goed als
verbroken. Ook de bezetting door bolsjewistische eenheden veroorzaakte
een maandenlange onderbreking van
het postverkeer. Daarmee tonen de
poststukken de scheiding van twee
steden die voor de Eerste Wereldoorlog nog in hetzelfde gouvernement lagen en erna in twee verschillende onafhankelijke staten. In Valka/Valga
moest de reiziger nu zijn paspoort tonen. Het antwoord op de vraag of er
sprake was van enige relatie tussen de
twee steden lijkt me beantwoord: het
antwoord is “ nee” . 
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2SGLQVGDJPDDUWRSHQGHKHW³.DLVHUOLFKH
'HXWVFKH=LYLOSRVWDPWLQ'RUSDW´]LMQGHXUHQ
'LHGDJYHUVFKHQHQWZHHSRVW]HJHOVYDQSIJ
HQSIJHQHHQSRVWZDDUGHVWXNYDQSIJ

Tot de ingebruikneming van het
“Landespostamt Dorpat” op 1 mei
1918 verzorgde het “Zivilpostamt” het
private postverkeer van en naar Riga
met behulp van de Duitse veldpost.
Zowel formeel juridisch als feitelijk
droeg de stadscommandant van Dorpat, Eerste Luitenant Reichenbach,
commandant van het 332ste infanterieregiment, de verantwoordelijkheid
voor de werkzaamheden.
De Dorpater Zeitung Nr. 10 van donderdag 7 maart 1918 meldde, achteraf:
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 ««««
 0HWLQJDQJYDQGLQVGDJ,,,]DO
SRVWYHUNHHUPHWKHWEH]HWWH2E
2VWJHELHGPHWXLW]RQGHULQJYDQ
GHRQODQJVEH]HWWHJHELHGHQLQ
/LMIODQGHQ(VWODQGHQPHW'XLWV
 ODQGPRJHOLMNZRUGHQ9RRUORSLJ
NXQQHQDOOHHQNDDUWHQHQRSHQJH
ODWHQEULHYHQYHU]RQGHQZRUGHQ
.DDUWHQHQEULHYHQPRHWHQLQGH
'XLWVHWDDOJHVFKUHYHQ]LMQ3RVW
ZDDUGHQ]LMQWHYHUNULMJHQLQKHW
YRRUPDOLJHSRVWNDQWRRUDDQGH
5LWWHUVWUDVVH+HWSRUWREHGUDDJW
0YRRUNDDUWHQHQ0
YRRUEULHYHQ$DQKHWSRVWNDQWRRU
KDQJWHHQEULHYHQEXV
 2PGHWRHORRSYDQKHWSXEOLHN
QDDUGH.RPPDQGDQWXUWHEHSHU
NHQLVYRRUEULHYHQJHULFKWDDQGH
.RPPDQGDQWXUHHQEULHYHQEXV
DDQJHEUDFKWDDQKHW.RPPDQGDQ
WXUJHERXZ

'HFRPPDQGDQW
JHWHNHQGY5HLFKHQEDFK OXLWHQDQW
NRORQHOYGM(voor de juistheid, red.)
JHWHNHQG5DXHUW(HUVWH/XLWHQDQW
HQDGMXGDQW´
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Het gebruik van de toekomende tijd in
artikel 3 van de bekendmaking duidt erop dat deze, ongeacht de publicatie achteraf, al op 4 maart of eerder uitgevaardigd moet zijn.
In dit verband is het volgende, originele
document van belang (DIE 
De weergave luidt:
³'RUSDWPDDUW

DDQGHZHOZLOOHQGHFKHI
WHUKHULQQHULQJDDQGHHHUVWH'XLWVH
3RVWLQ'RUSDWYDQGHLMYHULJH
SRVWPX]HQ

,VD6WDNHOEHUJ
+HOOD*HUQKDUGW
+HOOD/RZLV
(OLVDEHWK6WDFNHOEHUJ
+HGGLYRQ2HWWLQJHQ
$GHOKHLG'DKLR

5LJLWWD6WDFNHOEHUJ
&OHPHQFH0HQJGHQ
(GLWK0H\HQGRUII´
Zes van de negen “ postmuzen” hebben door het plaatsen van hun paraaf
onder de afgebeelde postzegels hun
vergankelijke werk als censoren vastgelegd. Voor ons filatelisten nu een
buitenkans: hun tekens, in combinatie
met het in rode inkt geschreven “ JH
SUIW´ en eventueel de censuurstempels van Riga en Königsberg, vormen
bijna het waarmerk voor de echtheid
van een uit Dorpat verzonden poststuk
(DIE).

 (1
 2(!#"%$ &('*)& 345+,6(!/'

Maar ook de achterzijde van het gedenkschrift aan Eerste Luitenant
Behrmann is bijzonder (DIE).
De weergave, voor zover die althans
valt te ontcijferen, luidt:
³2YHUGHJHVFKLHGHQLVYDQGH'RU
SDW]HJHOV2SPDDUWNUHHJ
(HUVWH/XLWHQDQW%HKUPDQQ«EH
SURHIG«WHYHOGHDOV«RIILFLHUGH
RSGUDFKWLQ'RUSDWKHWSRVWYHUNHHUWH
RUJDQLVHUHQ(QLJHRSEHYHOYDQ(HU
VWH/XLW%GRRUGHEXUJHPHHVWHU
DDQJHZH]HQGDPHVHQKHUHQXLWGHEH
WHUHNULQJHQYRHUGHQKHWZHUNELMGH
SRVWDOVHUHEDDQWMHXLW+HWZDUHQGH
YURXZHQGLHPHWKHW³'RUSDWVWHPSHO´
GHZHLQLJHQRJYRRUUDGLJHHQZHHU
JHEUXLNWH5XVVLVFKHSRVW]HJHOVRQW
ZDDUGGHQHQZHODOOHHQGLHZDDUGHQ
GLH]LFKRSKHWJHGHQNEODGEHYLQGHQ
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9HUGHUSODDWVWHQ]HGHDDQWHNH
QLQJ³JHSUIW´HQRQGHUGHSRVW
]HJHOKXQSDUDDI

.RUWYRRUKHWYHUWUHNYDQ(HUVWH
/XLW%HKUPDQQPHW]LMQGLYLVLHRS
GURHJHQGHDDQJHZH]HQ
GDPHVYDQGHSRVWKHWJHGHQN
VFKULIWZDDUXLWGHQDPHQYDQGH
GDPHVHQGHZLM]HYDQRQWZDDUGLQJ
PHWKHWHQLJHFKWH'RUSDWVWHPSHO
EOLMNWDOVKHULQQHULQJ³DQGLHHUVWH
'HXWVFKH3RVWLQ'RUSDW´RYHU
2SYHU]RHNYDQ(HUVWH/XLW%HKU
PDQQKDGHHQEDURQYRQ.RVNXOGH
SRVLWLHYDQWRH]LFKW
KRXGHUHQERHNKRXGHUYDQGHSRVW
DOVHUHEDDQRYHUJHQRPHQ


+V´
(geschreven paraaf, red.)
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ILU;U+  +(
De onbekende schrijver maakt, nauwelijks een jaar na dato, bekend wat
hij weet. Hoewel we het nu niet
meer met hem eens kunnen zijn voor
wat betreft de ontwaarding van de
Russische postzegels zonder opdruk
met het langstempel DORPAT,
kloppen zijn opmerkingen over de
gang van zaken bij de censuur, de
echtheid van het enige langstempel
en de erebanen van het civiele personeel in dienst van de post.
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Desalniettemin worden vragen
opgeroepen:
1. Is er meer informatie over de persoon van de Eerste Luitenant
Behrmann? Behoorde hij tot de staf
van het 332ste infanterieregiment of
maakte hij deel uit van de staf van
de 77ste reservedivisie? Was hij een
reserveofficier die in het dagelijkse
leven zijn brood verdiende als beambte bij de Duitse Rijkspost?
2. Welke dienstverhouding hadden
Behrmann en baron von Kosküll
met elkaar? Klopt de verklaring van
de onbekende schrijver hierboven
(afb. 6) waarin Behrmann de baron
“ inzette” , of heeft Röttger (zie literatuur) het bij het rechte eind als hij
stelt dat von Kosküll de leiding van
de civiele post kreeg opgedragen
van de stadscommandant en was
Behrmann hem toegevoegd?
3. Welke rol speelde baron von Kosküll (Koskul) in het stadsleven van
Dorpat? Vooral: welke rol speelde
hij bij de planning en uitgave van
de “ Aushilfsausgabe Dorpat” ?
Zijn er relaties tussen hem of
Behrmann en de Berlijnse uitgever
en postzegelhandelaar Philipp
Kosack?
4. Waren er negen censoren of vijftien, zoals Kosack beweert (zie literatuur)?
De schrijver van dit artikel houdt zich
aanbevolen voor nadere informatie.
Wordt vervolgd in het volgende nummer van ons blad. 
YZ [;\]^[H__]
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Duitse zakenlieden en inwoners van
Libau hadden weinig vertrouwen in
het functioneren van de nieuwe Letse
post en wilden daarom gebruik maken
van de nog aanwezige Duitse veldpost. Men richtte zich met een verzoek
daartoe tot de Duitse gevolmachtigde
voor het Baltische gebied, die ermee
instemde.
Postzegels met de opdruk “ Postgebiet
Ob. Ost” waren niet meer voorhanden
en daarom zorgde de chef van feldpoststation 168, feldoberpostsekretär
Schwabendissen, voor een opdruk LIBAU op Germaniazegels.
Hij kan daarvoor de volgende afwegingen gemaakt hebben:
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.RUWQDQRYHPEHUGHGDJYDQKHWEHJLQ
YDQGH1RYHPEHUUHYROXWLHLQ'XLWVODQGHQKHWDI
WUHGHQYDQNHL]HU:LOKHOP,,EHJRQGHDIPDUVYDQ
GH'XLWVHWURHSHQXLW(VWODQG/LMIODQGHQ.RHU
ODQG'LHYHUOLHSZDQRUGHOLMN9HHOVROGDWHQEH
KRRUGHQQDPHOLMNWRWGHODQGVWRUPHQZLOGHQ]R
VQHOPRJHOLMNZHHUQDDUKXLV%RYHQGLHQVORHJGH
SURSDJDQGDYDQGH$UEHLGHUVHQ6ROGDWHQUDGHQ
ELMKHQDDQ

2SQRYHPEHU]HJGH5XVODQGKHWYUHGHV
YHUGUDJYDQ%UHVW/LWRYVNRS+HWZHJWUHNNHQGH
'XLWVHOHJHUZHUGYDQXLWKHWQRRUGHQRSGHYRHW
JHYROJGGRRU(VWVHWURHSHQHQYDQXLWKHWRRVWHQ
GRRU5XVVLVFK/HWVHHHQKHGHQYDQGH5XVVLVFKH
6RFLDOLVWLVFKH)HGHUDWLHYH6RYMHW5HSXEOLHN
x [;\
'HUHVWHQYDQKHW'XLWVH /HJHUYHU]DPHOGHQ
]LFKLQ/LEDX /LHS MD ,QGHVWDGIXQFWLRQHHUGH
QRJKHW)HOGSRVWVWDWLRQ,QGHORRSYDQGH
FHPEHUKDGGHQGH'XLWVHSRVWNDQWRUHQLQKHW
2EHU2VWJHELHGKXQGHXUHQPRHWHQVOXLWHQ
$OOHHQLQ/LEDX /LHS MD ZHUNWHKHWSRVWNDQWRRU
LYPGHLQWHUQHDIKDQGHOLQJYDQ]DNHQGRRUWRW
MDQXDUL


- omdat de beschikbare veldpoststempels geen plaatsnaam vermeldden,
diende de opdruk daarin te voorzien.

- omdat een gescheiden boekhouding
nodig was voor het gebruik van Germaniazegels voor speciale diensten
van de veldpost en voor het gebruik
van zegels met LIBAU-opdruk door
de civiele post.
Beide argumenten hielden geen steek.
Dat blijkt uit de wijze waarop werd omgegaan met de Germaniazegels, nadat
het Reichspostamt in Berlijn op 11 januari 1919 had verboden nog langer opdrukzegels te vervaardigen.

'H]HJHOV

De bij de veldpost beschikbare Germaniazegels van 5, 10, 15, 20, 25 en
50 Pfennig werden voorzien van een
opdruk. Om te beginnen de lagere
waarden tot en met 20 Pfennig en wat
later de beide andere zegels. De verkoop vond plaats vanaf 2 januari 1919.
De kleuren van de opdrukken waren
violet en rood en er werden twee rubber lijnstempels LIBAU gebruikt. Deze onderscheidden zich door hun lengte. Standaard werd het stempel schuin
geplaatst, van linksboven naar rechtsonder. Bekend zijn echter ook kopstaande opdrukken, dubbeldrukken
alsmede paren en stroken met en zonder opdruk.
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De oplage van de meeste waarden is
zeer klein, alleen de zegels van 10 en
20 Pfennig zijn iets minder zeldzaam.
Het aantal zegels voorzien van een
opdruk van type I is niet precies bekend. Volgens alle auteurs is het aantal zegels met opdrukken van type II
beduidend hoger. Van de 20 Pfennigzegel bestaat een zeldzamere kleurvariant in lichtblauw-violet, in oudere literatuur ook wel als Pruisisch blauw
aangeduid.Geschreven notities van
Rudolf Otto uit Altenburg vermeldden
voor type I de volgende oplagen: 5 en
15 Pf. 100 zegels, 10 en 20 Pf. 400
zegels. Deze aantallen komen ongeveer overeen met de door Bungerz genoemde.
Opdrukken van type I op Germaniazegels van 2½, 7½ en 40 Pfennig zijn later vervaardigd en niet officieel. Zegels van 2½ Pf. met opdrukken van
type II zouden van een volgende oplage deel uit maken, maar tot uitgave is
het niet gekomen.



Bungerz berichtte, onder voorbehoud,
ook nog van een derde handstempel.
In andere publicaties, bv. de Michel
catalogus, wordt dit stempel niet vermeld. Een van de LIBAU-stempels
zou, na het verbod van 11 januari
1919 de zegels nog langer van een opdruk te voorzien, door inkepingen zijn
vernietigd. Mogelijk gebruikte de chef
van het postkantoor het tweede stempel nog voor de plaatsnaam in zijn
briefhoofden.
Een Libau-lijnstempel van 24 mm met
een grote beginletter, gevolgd door
kleinere letters, werd in het veldtelegraafkantoor gebruikt ter ontwaarding
van telegrammen.

'HVWHPSHOV

Gebruikt werden de ontwaardingsstempels van Feldpoststation 168:
- Dagtekeningstempel voor aangetekende brieven: “ K.D. Feldpoststation Nr. 168a”
(DIE).
- Dagtekeningstempel voor gewone
brieven: “ Deutsche Feldpost
168b” (DIE).
- Een provisorisch kurkstempel voor
veldpostpakketjes, omdat met een
dagtekeningstempel geen duidelijke afdrukken geplaatst konden
worden (DIE).
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7\SH,

waarde
5 Pf.
10 Pf.
15 Pf.
20 Pf.
25 Pf.
50 Pf.

2SGUXNYLROHW
/HQJWHPPKRRJWHPP
oplage volgens Michel
onbekend
------

volgens Bungerz
100-200
400-500
100-200
400-500
geen opgave
geen opgave

7\SH,,


2SGUXNYLROHWHQURRG
/HQJWHPPKRRJWHPP

waarde
5 Pf.
10 Pf.
15 Pf.
20 Pf
25 Pf.
50 Pf.

oplage in violet
Michel Bungerz
400
400
5000
5000
500
500
1500
1500
200
200
300
300

Het later in gebruik genomen stempel
“ Deutsche Feldpost 168” met 2 sterren
kan, “ echt gebruikt” , niet op de Libauuitgave voorkomen. Dat geldt ook
voor het bovengenoemde stempel
168a waaruit de letter K. (Kaiserlich)
werd verwijderd. Beide stempels komen echter voor op zegels met zowel
echte als valse opdrukken. Keuring
van stempels en opdrukken is dan ook
beslist noodzakelijk.
Om het vervoer van private brieven
door de veldpost te continueren, moest
worden vastgesteld wie er wél en wie
er geen gebruik van mochten maken.
Met het dienststempel van de Duitse
gezant bij de Letse en Estse regering
werden de poststukken gekenmerkt
die per veldpost verzonden mochten
worden (DIE).

'HSRVWVWXNNHQ

Het gebruik van zegels met LIBAUopdruk op poststukken is bekend vanaf 2 januari 1919 en loopt door tot 21
januari 1919. Hoewel vanaf 11 januari
Germaniazegels niet meer van een opdruk mochten worden voorzien, werd
het gebruik ervan niet verboden.
Nog tot in maart 1919 werden brieven
verzonden die gefrankeerd waren met
opdrukzegels.

oplage in rood
Michel Bungerz
300
300
400
500
300
200

400
500
300
200

(SLORRJ

Dr. Victor Meyer-Brehm beschrijft
zijn ervaringen in Feldpostamt 168 in
Libau als volgt: ³,NZDVQRJPDDUQHW
LQ/LEDX+HWPRJHGXLGHOLMN]LMQGDW
LN]RGUDLNYDQGH]HJHOVJHKRRUG
KDGPHGDJHOLMNVLQKHW)HOGSRVWDPW
PHOGGH,NVODDJGHHULQHHQIOLQN
DDQWDOYDQGH]HKDQGVWHPSHORSGUXN
NHQWHYHUYHUYHQ'DDUELMZDUHQRRN
NRSVWDDQGHRSGUXNNHQSDUHQHQVWUR
NHQPHW]HJHOVPpWHQ]RQGHURSGUXN
HQ]HJHOEORNNHQPHW]RZHOMXLVWDOV
YHUNHHUGJHSODDWVWHRSGUXNNHQ'H]H
ZHUGHQYRRUPLMQRJHQJHIDEULFHHUG
GRRUZHOZLOOHQGHORNHWEHDPEWHQ'H
OH]HU]DOEHJULMSHQGDWLNGHZDDUGH
YDQGH]H³2UJLQDO6HOWHQKHLWHQ´QLHW
DOWHVHULHXVQHHP´
Ook Alexander Bungerz laat zich over
de gang van zaken op het veldpostkantoor uit: ³=RDOVUHHGYHUPHOG EHVWDDQ
HUORVVHZDDUGHQ]RDOVòòHQ
3IGLHRIILFLHHORYHUGUXNWQLHWYRRU
NRPHQHQGLHEHVOLVWQLHWWRWGHYRRU
UDGHQYDQGHYHOGSRVWKHEEHQEH
KRRUG+HWNRPWHURSQHHUGDWHHQOXL
WHQDQWYDQGH%DOWLVFKH/DQGHVZHKU
KHWUXEEHUVWHPSHOHQLJHRJHQEOLNNHQ
PRFKWOHQHQYDQHHQYULHQGHOLMNHSRVW
EHDPEWHHQGDDUPHH]HOIRSGUXNNHQ
SURGXFHHUGH´
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Iedereen kan van deze uitgave, al dan
niet noodzakelijk, denken wat hij wil.
Echt gelopen brieven en kaarten documenteren echter een korte episode
uit de Baltische postgeschiedenis. 
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'U9\WDXWDV'RQLHOD

+HW'XLWVHRSSHUEHYHOYRUGHUGHLQGHKHUIVWYDQ
GLYHUVHFLYLHOH]HSSHOLQVYRRUJHEUXLNWLM
GHQVGHRRUORJ7HYHQVZHUGRSGUDFKWJHJHYHQ
WRWGHERXZYDQYHOHOXFKWVFKHSHQ=HGLHQGHQWH
ZRUGHQLQJH]HWELMREVHUYDWLHVYHUELQGLQJHQHQ
LQPLQGHUHPDWHELMKHWERPEDUGHUHQYDQ
]RUJYXOGLJJHNR]HQGRHOHQ
+HWPHUHQGHHOYDQGH]HSSHOLQVNZDPLQDFWLH
DDQKHWZHVWHOLMNHIURQW(QNHOHZHUGHQQDDUKHW
RRVWHQJHGLULJHHUGZDDURQGHUGULHYRRULQ]HWLQ
GHQRRUGHOLMNHVHFWRU+XQDDQWDOJURHLGHLQGH
ORRSYDQGHWLMG
+LHURQGHUYROJWHHQRYHU]LFKWYDQGHOXFKWVFKH
SHQGLHDFWLHI]LMQJHZHHVWERYHQ/LWRXZVJURQG
JHELHG2SWZHHSODDWVHQLQ/LWRXZHQELM.DXQDV
HQâLDXOLDLZDUHQ]HSSHOLQVJHVWDWLRQHHUG

Z IV (= LZ 16): een kleine zeppelin
van een vroeg type, gestationeerd in
Königsberg. In de herfst van 1914
voerde hij verkenningsvluchten uit tijdens de Russische opmars in Oost
Pruisen. Daarmee droeg het luchtschip
bij aan de catastrofale nederlaag van
de Russen in augustus en september
1914. Dit luchtschip voerde ook verkenningen uit boven het noordelijke deel van Oost-Pruisen en even
ten noorden van de Nemunas (de
Memelrivier) boven West-Litouwen.
Sachsen (= LZ 17): een civiel luchtschip dat voor de oorlog enige faam
had opgebouwd als toeristische attractie. Daarbij werden 419 vluchten uitgevoerd. Na inzet aan het westelijke
front kwam het in februari 1915 naar
Allenstein in Oost-Pruisen. Het voerde
bombardementen uit boven Lomza,
Ciechanow en Bialystok in NoordPolen.
Begin september 1915 voerde het een
aanval uit op het spoorwegstation van
Vilnius, waarbij 800 kg bommen werd
afgeworpen. In de herfst van 1915
ging het bij de marine dienst doen als
trainingsluchtschip.
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Z XII (= LZ 26): een middelgrote
zeppelin. Van het westelijke front
overgebracht naar Allenstein. Na operaties boven Noord-Polen volgden in
de herfst van 1915 aanvallen op de
spoorwegemplacementen bij Lida en
Wilejka, waarbij zo’n 4000 kg bommen werd afgeworpen (DIE).

LZ 34: een middelgrote zeppelin, gestationeerd in Liegnitz. Na een aantal
aanvallen op Warschau, liet het luchtschip in mei 1915 enige bommen op
Grodno en Kaunas vallen. Maakte op
21 mei 1915 een noodlanding bij Insterburg waarbij het in vlammen opging.
2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002
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LZ 85: een middelgrote zeppelin, vanaf
12 september 1915 gestationeerd in Allenstein. Bij een aanval op Riga vloog
hij in oktober 1915 over Litouwen. Eind
januari 1916 werd dit luchtschip overgevlogen naar de Balkan en ingezet bij
aanvallen op Saloniki (DIE).
SL VII: een luchtschip gebouwd door
de firma Schütte-Lanz (niet door Zeppelin). In de herfst van 1916 werd het
gestationeerd in Vainode (Letland).
De bemanning en het grondpersoneel
maakten gebruik van Feldpost Nr. 233
LQ0DåHLNLDLLQ1RRUGZHVW-Litouwen
(DIE).
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L 5: een marineluchtschip gestationeerd aan de kust van Oost-Pruisen. In
de herfst van 1915 vloog het over Litouws grondgebied voor een aanval op
Jelgava in Letland. Tijdens de terugvlucht stortte het op 7 augustus 1915
QHHUQDELM3OXQJ LQ:HVW-Litouwen
en werd uiteindelijk gesloopt.
De aanwezigheid van zeppelins in Litouwen kreeg in februari 1916 een
blijvender karakter door de bouw van
een hangaar voor luchtschepen in
Kaunas. De LZ 86 maakte er als eerste
gebruik van (DIE). Vanwege de
slechte weersomstandigheden kon het
luchtschip pas begin april 1916 worden ingezet.

In de weken erna voerde het verschillende aanvallen uit, waarbij in
totaal ongeveer 8000 kg bommen
werd afgeworpen. Aanvallen werden
uitgevoerd op de spoorwegstations
van Minsk en Rezekne (in OostLetland, de spoorlijn ten noorden
van Daugavpils en het strategisch
belangrijke baanvak tussen Minsk en
Molodechno. Midden 1916 werd de
zeppelin voor reparaties teruggevlogen naar Duitsland en daarna ingezet
in Roemenië. Na meerdere vluchten
brandde hij op 5 september 1916 uit.
De voor dit luchtschip gebouwde
hangaar in Kaunas werd gebruikt
voor zijn opvolger, de LZ 98.
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Na de oorlog gebruikte de jonge Litouwse luchtmacht de hal voor trainingsdoeleinden. In 1924 werd de
hangaar afgebroken.
Na te zijn ingezet aan het westelijke
front, verving de LZ 98 in november
1916 de LZ 86 (DIE). Na een korte
periode in Kaunas werd het luchtschip
gestationeerd in een nieuw gebouwde
hangaar bij Šiauliai. De bouwmaterialen ervoor waren afkomstig van een
afgebroken hal bij Warschau. Na enige maanden werd de LZ 98 overgedragen aan de marine. Het luchtschip
vertoonde kort daarna forse gebreken.
In juli 1916 werd het ontmanteld. De
militaire betekenis van de LZ 98 is
zeer gering geweest.
Begin 1917 werden de luchtschepen
LZ 111, LZ 113 en LZ 120 naar het
noordelijke deel van het oostelijke
front gedirigeerd. Ze werden al spoedig overgedragen aan de marine en
het is twijfelachtig of ze boven Litouwen zijn ingezet.

 =J@6 
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Militaire luchtschepen werden onderhouden door speciale grondtroepen, de
“ Luftschifftrupps” . Daarvan bevonden
zich er minstens drie in Litouwen: No.
3 in Šiauliai gedurende de eerste helft
van 1917, No. 9 eveneens in Šiauliai
van eind 1915 tot begin 1916 (DIE)
en No. 10 in Kaunas vanaf begin 1916
tot midden 1917 (DIE). Wellicht was
ook eenheid No. 23 begin 1918 in Litouwen gestationeerd, maar het is niet
duidelijk waar.
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Naast de onderhoudseenheden werden
speciale eenheden gevormd voor het
bouwen van de hangaars in Kaunas en
Šiauliai (DIEHQ).
Voor verkenningen uit de lucht werden niet alleen luchtschepen ingezet.
Net als de legers van andere landen
maakte het Duitse leger tevens gebruik
van met gas gevulde, met stevige kabels verankerde, ballonnen. Deze
“ Feldluftschiffe” mogen niet verward
worden met de “ Luftschiffe” , de
luchtschepen of zeppelins. De inzet
van verankerde ballonnen werd op de
grond ondersteund door een militaire
eenheid, de Feldluftschifferabteilung” .
De gasvoorziening werd verzorgd
door de “ Ballonzug” . Ook op Litouws
grondgebied zijn kabelballonnen en
ondersteunende eenheden ingezet.
Onduidelijk is waar en wanneer. 
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$OH[DQGHU(SVWHLQ

In 1473 stichtte Johannis, een priester
die de onderdrukking door de roomskatholieke geestelijkheid in Derpt
(Dorpat/Tartu) ontvluchtte, op het
grondgebied van het voormalige vorstendom Pskov, het Pskov-Petsjory
klooster. Eerder hadden zich in het
heuvelachtige gebied kluizenaars gevestigd in door henzelf gegraven grotten. “Petsjory” is het Oudrussische
woord voor grotten. Kort na de stichting werd het klooster geplunderd en
raakte het in verval. In 1519 werd het
door abt Cornilius gerestaureerd. Gedurende de 16de en 17de eeuw werd het
klooster geplunderd door Zweedse,
Poolse en Litouwse troepen. In 1701
liet tsaar Peter de Grote het klooster
tijdens de Noordse Oorlog met muren
versterken. Een langdurig beleg door
Zweedse troepen kon daardoor worden doorstaan (DIE).

7XVVHQGHEHLGHZHUHOGRRUORJHQODJKHW
VWDGMH3HWVHUL 3HWVMRU\LQKHW5XVVLVFK LQKHW
]XLGRRVWHQYDQ(VWODQG1XOLJWKHWQHWRYHUGH
JUHQVLQKHWXLWHUVWHZHVWHQYDQ5XVODQG
3RVWKLVWRULVFKNDQKHWGDDURP]RZHOWRWKHW
%DOWLVFKHJHELHGDOVWRW5XVODQGZRUGHQ
JHUHNHQG,QGHORRSYDQGHJHVFKLHGHQLVOLHWHQ
RRN3ROHQ/LWRXZHQGH/LMIODQGVH2UGHHQ
'XLWVODQGHUKXQLQYORHGJHOGHQ

   
     !#"$%'&(()*+#"$, )-& .+ /0 +(+  &21

Door de ligging aan de belangrijke
handelsroute tussen Pskov en Lijfland
ontstond bij het klooster geleidelijk
een nederzetting van kooplui en
handwerkslieden. In 1677 werd er een
douanepost gevestigd. De handelsroute verloor zijn betekenis ten gevolge van de inlijving van Estland en
Lijfland door Rusland na de Noordse
Oorlog.
Tijdens de regeerperiode van Catharina II bezat Petsjory korte tijd stadsrechten (1782-1797). Die werden pas
hersteld in 1918 toen de plaats kwam
te liggen in het district Pskov.
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De bevolking groeide langzaam en
schommelde tussen 1500 in 1861 en
circa 2000 in 1922. Naast de Russische meerderheid bestond de bevolking voor ongeveer 20% uit Esten. Dit
waren voornamelijk “Setu”, aanhangers van het orthodoxe geloof.
De in 1716 geopende postroute tussen
Riga en Pskov liep door Petsjory. Het
oudste stempel van het postkoetsstation dateert van 1818. In de loop van
de eo-filatelistische periode (voor
1858) waren op het postkoetsstation
ook dubbelrondstempels in gebruik.
Van 1858 tot 1877 werden postzegels
op brieven ontwaard met het afgepunte, driekantige nummerstempel 364.
Dit werd vervangen door een rondstempel met de datum in drie regels en
achter de plaatsnaam de aanduiding
  36YRRUSRVWNRHWVVWDWLRQ 
Ook vermeldt het stempel de ligging
van Petsjory in het gouvernement
3VNRY
   DIE).
In 1890 werd de spoorlijn van Pskov
naar Valk (Valga in het Ests, Valka in
het Lets) in gebruik genomen. Deze
lijn werd een paar jaar later verlengd
naar Pernov (Pärnu). Op het traject
Pskov-Pernov werden de postwagons
125 en 126 ingezet. Het station van
Petsjory aan deze spoorlijn lag een
aantal kilometers ten noorden van het
plaatsje zelf. Doordat het postvervoer
per spoor ging plaatsvinden verdween
de postkoets. Het poststation kreeg de
status van bijkantoor en in juni 1892
van bijkantoor met post- en telegraafdiensten (



Er kwamen rondstempels in gebruik
met de datum in kruisvorm, gevolgd
door dubbelrondstempels met datumbrug (afb.3a en 3b). Het bijkantoor beschikte ook over een ovaal strafportstempel (DIE).
De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte
een toename van het postverkeer door
de correspondentie van en naar gemobiliseerde soldaten. Hierdoor kreeg het
bijkantoor in Petsjory begin 1917 de
status van post- en telegraafkantoor.
Regelmatig werd een deel van de post
naar de censor in Pskov gezonden. Dit
leidde tot vertraging van het vervoer.
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De gedemoraliserde Russische troepen
boden nauwelijks tegentand. De naar
Pskov oprukkende 87ste infanterie divisie bezette Petsjory op 21 of 22 februari 1918. Mogelijk was het aan de
87ste divisie verbonden Duitse Veldpostkantoor 851 er enige dagen werkzaam. Bekend is verder dat Veldpostkantoor 2120 in de periode juni november 1918 operationeel was in
het gebied rond Petsjory.
Voor ongeveer tien maanden kreeg
Petsjory een Duitse naam: Petschur.
Het Duitse Ober.-Ost postkantoor, dat
organisatorisch onder het postkantoor
in Valk viel, begon zijn werkzaamheden op 1 juni 1918. Het kreeg de beschikking over een dubbelrondstempel van het Duitse standaardtype
(DIEHQ).
Na de nederlaag aan het westelijke
front moesten de Duitse troepen zich
terugtrekken uit de bezette gebieden in
het oosten. Het Duitse postkantoor in
Petschur/Petsjory beëindigde op 30
november 1918 zijn werkzaamheden.
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Het is niet bekend hoe de machtsverhoudingen in Petsjory lagen na de bolsjewistische revolutie in Petrograd (25
oktober/7 november 1917) en de
machtsovername door de bolsjewieken
in Pskov op 2/15 november 1917.
Het postverkeer werd echter niet onderbroken.
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Op 18 februari 1918 weigerde Lev
Trotski, hoofd van de Russische delegatie bij de onderhandelingen in BrestLitovsk, de Duitse vredesvoorwaarden
te accepteren. Daarop hervatte het
Duitse 8ste Leger zijn opmars naar het
noorden vanuit de stellingen in Letland.

Kort daarna, begin december, trokken
troepen van het Rode Leger zonder
slag of stoot Petsjory binnen (formeel
was de stad nog Russisch gebied). Het
Russische post- en telegraafkantoor
hervatte zijn werkzaamheden.
Een aanzienlijk deel van Estland werd
door Rode troepen bezet en de communisten vormden de Estse Arbeidersraad. Post uit Petsjory werd uitgewisseld met de Estse stad Võru (Verro /
Werro).
De oude Russische stemels bleven in
gebruik. Vanaf januari 1919 gold in
Sovjet Rusland, en dus ook in
Petsjory, portvrijdom voor brieven tot
15 gram en briefkaarten (DIE).
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De Estse Arbeidersraad was geen lang
leven beschoren. Het nationale leger
van de Republiek Estland verdreef de
bolsjewieken tijdens het tegenoffensief begin 1919. Petsory/Petseri werd
op 5 fbruari ingenomen.
Van 11 tot 29 maart was de stad echter weer in handen van de Roden. In
het Vredesverdrag van Tartu, dat Estland en Sovjet Rusland op 2 februari
1920 sloten, werd bepaald dat Petseri
deel uitmaakte van de Republiek Estland. Het werd het centrum van het
district Petserimaa.
Al op 8 februari 1919 opende het Estse postkantoor in Petseri zijn deuren.
Na een onderbreking van drie weken
in maart, hervatte het zijn werkzaamheden begin april.
Aanvankelijk was het Russische dubbelrondstempel met de letter “a” in
gebruik, gevolgd door diverse provisorische stempels. Ook zijn uit deze periode geschreven ontwaardingen bekend (DIE). Vanaf 1920 werden
standaardstempels in gebruik genomen. De eerste daarvan waren gegraveerd uit Russische stempels (DIE).
Omdat de militaire activiteiten in de
omgeving van de stad nog niet waren
beëindigd, functioneerde in Petseri een
censuurkantoor (DIE).
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In 1919 werd Petseri eindstation van
de spoorlijn Valga-Petseri. In de
postwagons op deze route werden
provisorische stempels gebruikt
(DIE). Een jaar later werd de lijn
doorgetrokken naar Irboska aan de
Russische grens. Nadat in 1931 een
directe spoorverbinding tussen Petseri
en Tartu tot stand was gekomen, gingen de postwagons 11 en 12 de driehoek Valga-Petseri-Tartu v.v. berijden
(DIE).
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Gedurende de periode 1920-1940 groeide het aantal inwoners tot meer dan het
dubbele. De Russen bleven echter de
meerderheid uitmaken. Op grond van de
geheime bepalingen bij het Molotov –
Ribbentrop Verdrag van augustus 1939,
trokken troepen van het Rode Leger op
18 juni 1940 Estland binnen. Estland
verloor zijn onafhankelijkheid. Op 6 augustus 1941 ging het deel uitmaken van
de Sovjet-Unie. Het lot van Petseri was
niet anders dan dat van de rest van Estland.
Met uitzondering van de laatste uitgifte,
gewijd aan de Wereld Post Unie, werden
alle Estse postzegels ongeldig verklaard
en vanaf 6 december 1940 vervangen
door zegels van de Sovjet- Unie. Estse
dagtekeningstempels en andere postale
stempels bleven in de jaren 1940-1941
in gebruik, ook in Petseri (DIE).
In de stad zelf of in de omgeving waren
sovjettroepen gelegerd, in het bijzonder
eenheden van het voormalige Estse leger
in Värska. Kenmerkend zijn de driehoekige legerstempels op de door soldaten
verzonden portvrije brieven (DIE).
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De Duitse aanval van 22 juni 1941
kwam voor de Sovjet-Unie als een totale
verrassing. In de eerste maanden van de
oorlog behaalden de Duitse troepen grote successen. De Estse zuidgrens werd al
begin juli overschreden. De naar Pskov
en Leningrad oprukkende troepen bezetten Petseri op 10 augustus 1941.
In het begin van de Duitse bezetting
konden de Esten nog illusies koesteren over herstel van de onafhankelijklijkheid of enige vorm van zelfbestuur. De Estse post hervatte gedurende enige tijd zijn werkzaamheden
en gaf zelfs postzegels uit met Duitse
en Estse namen en symbolen (DIE
 Hieraan kwam per 1 december
1941 een einde. De Duitse posttarieven werden van kracht en Hitlerzegels
met opdruk “Ostland” verschenen aan
de loketten. Vele Estse stempels bleven echter in gebruik (DIE).
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Naast het civiele postkantoor functioneerde in Petseri een kantoor van de
Duitse Dienstpost Ostland waar aanvankelijk provisorische langstempeltjes “Petschur” in gebruik waren.
Later beschikte het dienstpostkantoor
over een stom stempel en het standaardstempel (afb. 17 en 18). Gedurende de jaren 1941-1944 functioneerden in Petseri voor kortere of langere tijd ook Duitse veldpostkantoren
(DIE).
Na een bezettingsperiode van drie jaar
ontruimden de Duitse troepen Petseri
op 11 augustus 1944. Het Rode Leger
keerde terug en kort daarna hervatte
het Sovjetestse postkantoor zijn
werkzaamheden. De postzegels van
de Sovjet-Unie werden aanvankelijk
nog wel ontwaard met Estse dagtekeningstempels.
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Tegen het eind van 1944 werd Petseri
administratief een deel van de Russische Federatie. Onder de “oude” naam
Petsjory maakt het sinds januari 1945
deel uit de Pskov-oblast (provincie).
Sindsdien is het een nogal verwaarloosde Russische stad, mét een Russisch postkantoor. 
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'HDDQORRS
Met 34.396.537 exemplaren heeft de
10 senti waarde uit de Päts-serie de op
drie na hoogste oplage van alle postzegels die in de jaren ’20 en ’30 in
Estland werden uitgegeven. Ongebruikte vellen en veldelen behoren
echter tot de zeldzaamheden van de
Estland-filatelie.
Min of meer toevallig tikte ik een
doosje bundelwaar van verschillende
Päts-waarden op de kop. Mijn zoektocht naar interessante stempels leverde zo goed als niets op en ook de
drukafwijkingen die in het handboek
van Hurt en Ojaste worden vermeld,
vond ik niet. Had ik een miskoop gedaan die in de onderste bureaula zou
eindigen?
Bij een vergelijkende analyse van zegels van 1, 2, 5 en 10 senti vielen toch
enige, voor iedere afzonderlijke waarde kenmerkende, verschillen op. Zo is
bijvoorbeeld de lange streep in de
rechter hoek van de kraag bij de zegel
van 1 senti steeds gebroken; bij de 10
senti slechts bij uitzondering. Het leek
erop dat een aantal “ drukfouten” bij
de 10 senti meerdere malen voorkwam
en ik concentreerde me verder op dit
zegel. Op dat moment kon ik nog niet
bevroeden dat mijn verdere studie nog
drie jaar zou duren. Na een eerste onderzoek van 450 zegels verrichtte ik
verdere studie op grond van in totaal
1600 exemplaren. De hoeveelheid materiaal bleek echter nog onvoldoende
om met enige zekerheid te kunnen
systematiseren. Ook was het onmogelijk om drukafwijkingen en druktoevalligheden van elkaar te onderscheiden. Tot slot was het onbevredigend
dat ik geen statistisch relevante uitspraken kon doen en moest terugvallen op begrippen als “ zeldzaam” en
“ veel voorkomend” .
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.RUWVDPHQJHYDWOXLGWKHWUHVXOWDDWYDQGHKLHU
EHVFKUHYHQVWXGLHLQKHWYHOZRUGWLHGHUHYHU
WLFDOHULM]HJHOVJHNHQPHUNWGRRUHHQYHUVFKLO
OHQG]HJHOW\SH'H]HYDVWVWHOOLQJNRVWWHPHGULH
MDUHQVSHXUZHUN
Met hulp van verzamelaars kreeg ik
uiteindelijk de beschikking over
10.000 zegels en daarmee kon ik de
draad weer oppakken.
Zonder raamwerk voor een mogelijke
systematisering werden vervolgens
honderden losse bevindingen verzameld en voorgesorteerd op grond van
onregelmatig voorkomende en/of constante nevenbevindingen. Het ligt voor
de hand dat aanvankelijk de meest opvallende bevindingen de prioriteit kregen. Pas in de loop van de tijd werden
indelingscriteria van een hogere orde
duidelijk. Daarbij weerspraken vooral
enige optisch zwakke kenmerken de
indeling. Na het “ ontstaan” van de
mogelijke systematiek werden alle
groepen daaraan opnieuw getoetst.
Dit leidde tot een voorlopig resultaat:
definiëring van zegeltypen, met een
onderverdeling in deel- en subgroepen, alsmede de definitie van drukafwijkingen met constante en/of onregelmatig voorkomende evenbevindingen.
De bestudering van 113 horizontale
zegelparen maakte duidelijk dat de
verschillende zegeltypen horizontaal
naast elkaar voorkomen. Steeds meer
werd het vermoeden bevestigd dat er
een regelmaat moest zijn in het voorkomen van de zegeltypen. Bepaalde
combinaties van typen herhaalden zich
en andere leken elkaar uit te sluiten.
De getalsmatige verdeling van de
drukafwijkingen liet slechts gissingen
toe over de vraag of het zou gaan om
mogelijke plaatfouten in een loketvel
(1 zegel per 100) of in het drukvel (1
zegel per 400). De beslissende stap
kon ik maken door het loketvel in de
collectie van een bevriend verzamelaar te onderzoeken.

“ Vlak voor sluitingstijd” herinnerde
een andere verzamelaar zich mijn lange mars. Hij zond me nog eens 99 zegels in paren, strips en blokjes van
maximaal 8 zegels.
De resultaten van mijn onderzoek presenteer ik in dit artikel. Ik moet me
beperken tot de beschrijving van de
zegeltypen. Nog onbeantwoorde vragen over de, hier niet genoemde,
plaatfouten kan ik slechts bij wijze
van afsluiting vermelden.
De beschrijving van de gevonden
“ drukfouten” vereist een grote nauwkeurigheid en de gebruikte terminologie dient eenduidig te zijn. Dit geldt
evenzeer voor de vertaling van de oorspronkelijke, Duitstalige tekst. Omwille daarvan volgen hier de gebruikte
Duitse termen, de vertalingen daarvan
en de definities:
'UXFNIHKOHU
drukfouten, verzamelbegrip voor alle
afwijkingen in de druk.
3ODWWHQIHKOHU
plaatfout, drukafwijking op een aantoonbare, vaste positie in het vel.
'UXFN]XIDOO
druktoevalligheid, toevallige, één maal
voorkomende drukfout. Geen vaste
positie in het vel.
'UXFNDEDUW
drukafwijking, identieke, meervoudig
voorkomende afwijkingen in de druk
op dezelfde plek in het zegelbeeld.
Bij het onderzoek van bundelwaar
kunnen meerdere zegels met eenzelfde
drukfout aangetroffen worden. Als deze drukfout in een compleet vel wordt
teruggevonden op een vaste positie, is
er sprake van een plaatfout. Indien de
positie niet kan worden vastgesteld,
blijft het een drukafwijking (ook al
ligt het statistisch voor de hand dat
het gaat om een plaatfout).

2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002

'HUHVXOWDWHQ
2.1. De zegeltypen, hoofd-, deel- en
subgroepen
2.2. De plaatfouten
2.3. Open vragen

'H]HJHOW\SHQKRRIG
GHHOHQVXEJURHSHQ

In een loketvel wordt iedere verticale
zegelrij gekenmerkt door een bepaald
zegeltype.
De ontwikkelde, morfologisch georiënteerde, systematiek is voortgekomen
uit de analyse van losse zegels met
hun drukafwijkingen. Kennis van het
complete vel, de paren, de strips en de
veldelen speelde daarbij geen rol.
Door verdere verfijning zijn meer
deel- en subgroepen beschreven dan
met de 10 zegeltypen overeen zouden
stemmen. In zoverre kan zowel een
hoofdgroep (bijv. 3.0.), als een deelgroep (bijv. 1.2.0.) of een subgroep
(bijv. 2.1.1.) een bepaald zegeltype, en
daardoor het type van een verticale
zegelrij, bepalen. Evenzeer is het mogelijk dat twee subgroepen, die dan
met twee subtypen overeenstemmen,
samen voorkomen in een verticale zegelrij. De verdeling van de zegeltypen
over het vel wordt weergegeven in de
tabel aan het einde van dit hoofdstuk.

De bestudering van de paren, de strips,
de blokjes en het complete vel heeft
ten aanzien van dit systeem geen tegenstrijdigheden opgeleverd. Aangenomen mag worden dat deze ordening
voor alle vier de loketvellen van een
drukvel geldt en tevens van toepassing
is op de verschillende oplagen. Door
de willekeurige samenstelling van het
onderzochte materiaal zouden dan afwijkingen te verwachten geweest zijn.
Deze opvatting wordt ook ondersteund
door de cijfers die het onderzoek van
de bundelwaar opleverde. Die zijn statistisch relevant. Bij een onderzoek
van 100 complete vellen (=10.000 zegels) zou ieder zegeltype namelijk
duizend maal gevonden moeten worden. De bij alle hoofd-, deel- en subgroepen gevonden afwijking van gemiddeld 7,5% is relatief gering. Daarom mag aangenomen worden dat het
onderzoeksresultaat van de 10.000 zegels uit de ongesorteerde bundelwaar
overeenkomt met een, imaginaire, bestudering van 100 complete vellen.
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De zegeltypen en subtypen van de
Päts-zegel van 10 senti, beschreven in
een systematiek van hoofd-, deel- en
subgroepen.
Toelichting. De kenmerken van de
hoofdgroepen zijn over het algemeen
met een loep goed zichtbaar. Kenmerken van deel- en subgroepen zijn soms
aanzienlijk moeilijker vast te stellen.
Alleen de hoofdkenmerken worden
afgebeeld. Kleinere bevindingen, die
overigens wel aan de ordening en verfijning kunnen bijdragen, zijn uit
plaatsgebrek niet weergegeven.
1ste hoofdgroep: 1.0.
Deze groep wordt het gemakkelijkst
gedefinieerd door het ontbreken van
de kenmerken van de 2de, 3de, 4de (en
5de) hoofdgroep:
ontbreken van een verdikking aan
de buitenzijde van de kaderhoek
linksonder en ontbrekende inkeping van onderaf in de 2de streep
van de hemdkraag (2de hoofdgroep).
ontbreken van zowel de lijnen
onder de strepen aan de binnenzijde van de rechterkant van het
pak, als van de boogvormige
haarstreep in de linker (1)0 en het
daarboven gelegen zegelbeeld (3de
hoofdgroep).
ontbreken van de schuine breuk
tussen het boven- en linker buitenkader met breuk in het bovenste streepje van de hemdkraag (4de
hoofdgroep).
ontbreken van de omgekeerde Yvormige figuur in de rechter
hemdstrepen (5de hoofdgroep).
Daarvan 1ste deelgroep: 1.1.
i zonder beschadiging aan de buitenkant van het rechter buitenkader ter hoogte van de onderste
strepen van het pak.
i zonder beschadiging aan de buitenkant van het boven buitenkader
boven de kruin.
ste

Daarvan 2de subgroep: 1.1.2.: 6de verticale zegelrij.
 met de onder 1.1.1. genoemde bevinding aan de kaderhoek linksboven.
Opmerking bij de eerste subgroep
1.1.1.:
Uit deze groep dienen 3 aparte groepen gelicht te worden. Deze bezitten
een constante of onregelmatige beschadiging buiten het linker buitenkader ter hoogte van de tweede streep
van de strepen in het pak. Ze worden
samengevoegd met de zegels van de
5de hoofdgroep; verdere verklaringen
aldaar.
Daarvan 2de deelgroep: 1.2.: 8ste
verticale zegelrij (DIE).
i rechter buitenkader ter hoogte van
de onderste strepen van het pak
beschadigd.

 E
daarvan 3de deelgroep: 1.3.: 10de verticale zegelrij (DIE)
i boven buitenkader aan de buitenzijde boven de kruin beschadigd.

 3

de

Daarvan 1 subgroep: 1.1.1.: 6 verticale zegelrij in het vel en met 4 posities in de 3de verticale zegelrij.
 aan de kaderhoek linksboven niets
te zien (gekleurd klein puntje aan
een streepje - zoals het uiteinde
van een puntmuts -, geïsoleerde
gekleurde stip).

daarvan 1ste subgroep: 1.3.1.
 zonder extra punt direct onder de
lange hoekstreep van de rechter
kraag.
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Daarvan 2de subgroep: 1.3.2.
 met extra punt (DIE).

k 6
2de hoofdgroep: 2.0. (DIEDHQE).
verdikking aan de buitenzijde van
de kaderhoek linksonder.
inkeping van onderaf in de 2de
streep van de hemdkraag.

 'j

 l7

Daarvan 1ste subgroep: 2.1.1.: 1ste verticale zegelrij (DIE).
 verlaging aan de buitenzijde van
het buitenkader boven de linker
(1)0.

 l

k  P7
 U
Daarvan 2de subgroep: 2.1.2.: 2de verticale zegelrij (DIEDHQE).
Een combinatie van drie bevindingen:
 inkeping aan de buitenzijde van
het rechter buitenkader naast de T
van (POS)T.
 kerf in een gekleurde gezichtslijn
rechts ter hoogte van de onderlip.
 S-vormig lijntje in het buitenkader onder de S van (EE)S(TI).

k  P
Daarvan 1ste deelgroep: 2.1. (DIE).
i verticale dubbele streep in een
deel van het linker buitenkader.
De dubbele streep kan donkerblauw van kleur zijn. In plaats
daarvan kunnen witte stippen of
enigszins langgerekte onregelmatigheden, omvangrijker dan de
oorspronkelijke strepen, voorkomen op de plaats van de strepen.
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Daarvan 3de subgroep: 2.1.3.: 4de verticale zegelrij (DIE).
 inkeping in de buitenzijde van het
linker buitenkader ter hoogte van
de onderste helft van de E van
E(ESTI).
 vaak aanwezig: witte stip onder
het linker oog ter hoogte van het
onderste ooglid, tot zelfs links van
de buitenste ooghoek.

 r
Daarvan 2de deelgroep: 2.2.: 7de verticale zegelrij (DIE).
 inkeping of donkerblauwe vlek
links in de gekleurde halslijn die
boven de gekleurde halsdriehoek
loopt.
 donkerblauwe vlek of klein
schuin streepje vlak bij de kaderlijn in het buitenkader beneden
onder de tweede E van (E)E(STI).

 t
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Daarvan 1ste subgroep: 2.2.1.
 geen uitstulpinkje aan de buitenzijde van het buitenkader boven
de linker 1(0).
Daarvan 2de subgroep: 2.2.2. (DIE).
 uitstulpinkje aan de buitenzijde
van het buitenkader boven de linker 1(0).

k .}
3de hoofdgroep: 3.0.:
5de verticale zegelrij.
schuin(e) lijntje(s) vlak onder de
strepen aan de binnenzijde van de
rechterkant van het pak (1 of 2
donkerblauw gekleurde en/of witte lijntjes) (DIED).
donkerblauw gebogen streepje aan
en boven de linker (1)0 (DIE
E).
aanvullende bevinding: hoekige
streepjesvorming (donkerblauw/wit) in de gekleurde streepjes in het rechter deel van het pak
tussen de onderste en één na onderste lange witte streep.

k  .7

k  .
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4de hoofdgroep: 4.0.:
9de verticale rij.
breuklijntje tussen het linker- en
het boven buitenkader (DIED).
breuk in de bovenste gekleurde
lijn van de hemdkraag op ongeveer 1/3 deel van boven (DIE
E).

 E37

 E3
Opmerking: het eerstgenoemde kenmerk hierboven is een typisch voorbeeld van de gelijkwaardigheid van
een witte, een donkerblauw gekleurde
of een “ gemengde” bevinding.
Naast een zuiver “ witte” breuk komen
ook zegels met een donkerblauwe
streep (dus eigenlijk geen breuk) en
mengvormen voor. Bepalend is de
identieke plaats van een defect, niet de
“ kleur” .
5de hoofdgroep: 5.0.:
6 posities in de 3de verticale zegelrij.
omgekeerde Y-vormige figuur in
de rechter hemdstrepen (DIE).
Toelichting:
In een 5de hoofdgroep waren aanvankelijk alleen de zegels met deze zeer opvallende bevinding en
zegels met aanvullende bevindingen opgenomen.

Uit het onderzoek van het complete
veel en de veldelen bleek echter dat
de vier overblijvende posities van de
3de verticale zegelrij werden ingenomen door bepaalde zegels uit de
1ste hoofdgroep.

 E.6
De zoektocht naar de kleinste
gemeenschappelijke noemer,
naar het zegeltype, levert in tegenstelling tot de andere typen
geen constant voorkomen van het
volgende kenmerk op: de beschadiging aan de buitenzijde
van het linker buitenkader ter
hoogte van de 2de streep van de
strepen in het pak
5.0.: bij de zegels van de 5de
hoofdgroep bestaat een vloeiende
overgang tussen een echte kerf,
een kleine verdikking, een kleurophoping en het geheel ontbreken van enig kenmerk.
De drie aparte groepen van de eerste
subgroep 1.1.1.
Hier vertoont een groep met een
nader definieerbare drukafwijking
het kenmerk constant, een andere
groep echter onregelmatig.
Twee posities zijn aangetoond
met zegels die in het vel slechts
dit ene kenmerk (beschadigd kader) tonen. Rekening houdend
met de statistiek mag worden
aangenomen dat op deze beide
posities enige zegels van de 1ste
hoofdgroep 1.0., die verder elk
ander indelingscriterium missen,
gepositioneerd kunnen worden.
Mogelijk is het typekenmerk bij
deze zegels slechts onregelmatig
aanwezig.
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 7 
verdeling zegeltypen over het vel
verticale zegelrij
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10



2SHQYUDJHQ
a

zegeltype
2.1.1.
2.1.2.
5.0. met 6 posities en aparte
groepen van
1.1.1. op 4 posities.
2.1.3.
3.0.
1.1. met 1.1.1.
en 1.1.2.
2.2.1. en 2.2.2.
1.2.
4.0
1.3. met 1.3.1.
en 1.3.2.

Niet alle drukafwijkingen zijn terug te vinden op een loketvel. Rekening houdend met statistische
overwegingen zijn meer mogelijkheden denkbaar:

x

x

'HSODDWIRXWHQ

a Ieder zegeltype wordt gekenmerkt
door zijn eigen, unieke drukafwijking.
Dit geldt in de uitgebreide systematiek ook voor de hoofd-, deelen subgroepen.
Geen enkele drukafwijking komt
voor een “ fout” , niet passend zegeltype. Afwijkingen van deze regel zijn in het onderzochte materiaal niet aangetroffen.

b

Iedere drukafwijking heeft door
zijn unieke karakter als plaatfout
een vaste positie in een loketvel.
Van een groot aantal plaatfouten
kan de positie in een loketvel
(1:100) vastgesteld worden, van
enige plaatfouten zelfs in het
drukvel (1:400).
Door bij paren, strips en veldelen
rekening te houden met naast elkaar gedrukte zegels kan eveneens de positie in de betreffende
verticale zegelrij worden vastgesteld.
Alleen in de 9de verticale rij komen onregelmatigheden voor.
Twee met zekerheid vastgestelde
plaatfouten komen soms op de
ene en dan weer op een andere
positie voor. Het lijkt erop dat, in
bepaalde oplagen, in de 9de verticale zegelrij posities zijn veranderd.

 | HET BALTISCHE GEBIED 41

x

b

komt een drukafwijking voor
in een aantal dat ongeveer gelijk is 1:400 (d.w.z. ongeveer
25 zegels van het onderzochte materiaal), dan valt inderdaad te denken aan een plaatfout die één maal voorkomt
in het drukvel.
een andere groep drukafwijkingen is in aantal aangetroffen tussen N = 35 en N = 65.
Of het in dit geval gaat om
een plaatfout in een loketvel
of in een drukvel kan niet
zonder meer worden vastgesteld. Het is denkbaar dat het
gaat om een plaatfout die
voorkomt in 2 van de 4 loketvellen. Met deze mogelijkheid moet zeker rekening
gehouden worden op grond
van de getalsmatige verhouding tussen de facultatieve
aanvullende bevindingen.
Onder b. ga ik daar nader op
in.

x een drukafwijking komt 1 :
ca. 100 (d.w.z. 1 maal in een
loketvel) voor en de onregelmatige aanvullende bevindingen in de verhouding 1 :
50.
Mogelijkheid: iedere
gecombineerde bevinding
komt voor op 2 loketvellen.
x

een andere drukafwijking,
ook gevonden in de verhouding 1 : ca. 100, komt met
andere onregelmatige bevindingen voor in de verhouding
2:1:1.
Mogelijkheid: de eerste combinatie komt voor op 2 loketvellen, de beide andere op
slechts één.

7RWVORW

Een treffende tekening van een drukfout zegt vaak meer dan een beschrijving. De tekeningen bij deze studie
werden verzorgd door dr. Renate
Rothe-Feustel.

een drukafwijking kan ook
voorkomen in één bepaalde
oplage. De statistiek van
hoofd-, deel- en subgroepen,
de zegeltypen, verandert niet
als het gaat over het geheel
van alle oplagen. Voor de
drukafwijkingen hoeft dat
niet op te gaan.

De onregelmatig voorkomende,
aanvullende bevindingen bij een
drukafwijking kunnen op een
compleet vel niet worden aangetoond. Op een drukvel kunnen typische constellaties met verschillende mogelijkheden in de verdeling van de drukafwijkingen
voorkomen. De conclusies die ik
hieronder trek, kunnen door het
ontbreken van meer complete vellen, daarom (nog) niet bewezen
worden:
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6YHQ.UDXO

/RRSWXHHQVELMGHVODJHUELQQHQPHWWZHHSRQG
YOHHVRPGDDUYDQHHQZRUVWWHODWHQPDNHQ
7LHQWHJHQHHQGDWKHWXRQGDQNVYHHOGRRU]HW
WLQJVYHUPRJHQHQRYHUWXLJLQJVNUDFKWQLHWOXNW

Bij de Letse posterijen ging dat wel
anders. Vanaf 1920 kon men zich met
eigen zegellak aan het loket vervoegen
om zijn waardebrief met het officiële
postale lakstempel te laten verzegelen.
Daarmee bespaarde de verzender zich
de kosten van het tarief van 5 kapeikas
per lakzegel. De betaling voor de lak
kwam bovenop het briefport en werd
door postzegels verantwoord.
Afbeelding 1 toont een waardebrief
met portoberekening:
x briefport tot 15 gr
x verzekering
x zegellak

25 kap.
25 kap.
10 kap.
60 kap.

Het bedrag van 10 kapeikas lijkt redelijk gelet op de grootte van de beide
zegels en de daarvoor benodigde hoeveelheid lak. De betaling voor de lak
werd verantwoord met de postzegel
van 10 kap.

   
 !"#$ %'&"( )*( +,- (.( /0( 1 .# /2 3*4/5- +# 677+ 4.# 48:9- '(
;<=,9>>@?A>"BDC2EDF0G 6H$ IJ KL,K@I<M1< BD:# NA(
O 4PRQ7?A>"><# S> >TU$ BD:# 8B(2%'I71 (;7=,T- 8!"#Q<#9+# 4 4,V
#  4,P Q- S,4# !XW- YZ$ [29S>Q7+,4,>]\294# (ZG- ([29><# (. - (@^_^1 (R`>S9!84# V
4# !aW-?A>"EL O `cbdb 6@&%'(e%A(IM(
fD4,><+/H!"9# >e3*>7+%RgIMT8Q<99T"T<- T>"Q<><Y8 </04
-   4#h=,<?A>T>9>d/5T97?'iihS,!j- >T<,67 :P# 4'W99*?' >V
 >T# + 4,4>[29S,>4">E0 T<(
 7?'>"!"#P,9># ><#T<- @/5>8 >"Q<#T >_?'>"3*:>@IMhQ<T7/099>(k2# -  >T>XWWZ94# T :9/5:>8 >".# - >aW4?A><e%RgIJ8!9V
T-  3dS(
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Afbeelding 2 toont een op 26 januari
1920 verzonden waardebrief.
Volgens N. Jakimovs was de portoberekening (3de portoperiode 13.9.1919
t/m 31.3.1920) als volgt:
x
x
x
x

briefport tot 20 gr
volgende 20 gr
aaantekenrecht
verzekering
(1‰ van 78 roebel,
afgerond).

35 kap.
25 kap.
35 kap.
8 kap.
_____
103 kap.


Tussen de lakstempels treffen we voor
de eerste maal de, in de oude Letse
spelling geschreven, aantekening
³6XKWLWDMRODNR´aan. “Lak van de afzender”, om duidelijk te maken waarom geen betaling voor lak had plaatsgevonden.

 <l"iM
;<99:VZ>P Q# =R 3m@?'>>@/0 !#Z,ih9-?'>on7WZ4!+, =,
 k2pP QQ9 q>EL O `a( O 4,P Q7?'>"9><# /5 >To$RrHrHrsI<t )*L1># 4, 4,V
#  4,P Q84# 99S 3*8!#- 7+/HS5?A992/5 7?A><(Ea+,4 4, 4PAQ>S9!84# V
4# !aWb b (u5W_P Q# =R 3*# /0- S,=,T<- 4h >"PAv  - -  4P Q84PRQ # Y
$ k2P QQ9\5( w([29- >( O ( 1



 | HET BALTISCHE GEBIED 41

2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002

Afbeelding 3 toont een op 24 juli 1922
uit LEEPAJA verzonden waardebrief met
18.750 roebel. Gewicht: ³JU´.
De portoberekening was als volgt:
x briefport tot 20 gr.
x verzekering
(1 ‰ van 18.750,
afgerond)

5,00 rub.
187,50 rub.
______
192,50 rub.

Ook bij deze brief verklaart de geschreven aanduiding waarom geen kosten voor
de zegellak in rekening werden gebracht.
Het stempel op de voorzijde “Ar pazi oMXPXSDUVD HPãDQX´JHHIWDDQGDWKHW
gaat om een brief met “Bericht van ontvangst”. Onduidelijk is waarom daarvoor
geen aanvullend port is berekend.

hx :,
;<99VZ>"PRQ<# =A 3m?A>>@/0 !"#% i(,M :9-?'>".C2C2V
\7`DyN`z>k7`hnqwZ[7`q67IJV:It73N+,- Z%AgII(
O :99#:99- S,=,T<- YZ$b .C2C2\7`Dy'`bh`\2fDE( w5ne{G<1|_;<= S,N
}Z><<  >TA'(fDT4PRQ7?A>><+,  >To$ .S, WZ4h.1Q #- - >"<# :SV
S  >T"9 W_8- S?'>8Q<#T:9# =,T- (f8JS,-  ><- S =,T- 4 =  3d>_?A>8  V
!"_$ k2- #  Pq`D!" P >. >1 (
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Kennelijk kwamen veel mensen met
hun eigen lak naar het postkantoor.
Om het werk aan het loket makkelijker te maken, kwam in 1925 in Riga
KHWVWHPSHOWMH³6 W W MDODND´ ³/DN
van de afzender”) in gebruik.

Afbeelding 4 toont een waardebrief
uit 1925 van RIGA naar ANYKSCIAI
in Litouwen met een aangegeven
waarde (“ Valeur déclarée”) van Ls.
80.
De portoberekening is als volgt:
x briefport tot 20 gr
(binnenlandtarief
naar Litouwen)
x aaantekenrecht
(eveneens binnenlandtarief)
x met bericht van
ontvangst
(binnenlandtarief)
x verzekering
(2‰ van Ls. 80 =
16 sant. afgerond)
x lak van de afzender

 ~  M
{D# 4h99S!"9T-  3dSh# T>"P,9><# >#T- 8<?R# # (Z$;<- <+,
P - :1S>99Sh@?'=,S >T4/5?A>.4(iM|@$ iMF7 41>V
<+  ><(8E9- S,=,T<- 4$bEDL O `z\7` wqGA`z[7`BG( 1
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15 sant.
15 sant.
15 sant.
20 sant.
0 sant.
______
65 sant.
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Afbeelding 5 toont weer een portoberekening zonder kosten voor de lak:
x
x
x
x

briefport tot 20 gr
buitenland
aantekenrecht
buitenland
verzekering,
2‰ van Ls. 25
V W W MDODND

30 sant.
30 sant.
50 sant.
0 sant.
______
110 sant.

De vijf lakzegels met de tekst “ Rigas
JDOY3DVWDNDQW3ULYDWLV W jumi”
geven aan dat het om een private
brief gaat. Of er een verband bestaat
tussen eigen lak van de afzender en
private brieven zal in de toekomst
nog eens onderzocht moeten worden. 

 <" M
;<99V>"P Q# =R 3m?A>>@/0 7?A>"EL O `q65%'J8>9<? (%RgI<gR6
>ef+, # 4 - >(ua9S= "  4h- 4]$; :# 4? 4# +,- aWZ.4I<)
F7:>PR4 9eI);<- <+ ePR- 717?'=,S(
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'(3267=(*(/69$1/(7/$1''((/


,QGLWGHHOZRUGWGHDUWLNHOHQVHULHRYHUGHSRVW
]HJHOVYDQ/HWODQGDIJHVORWHQ


-DQ3RXOLH

/HWODQG;;;,9
1UWP

In 1923 verschenen de eerste zegels
van het wapentype met de nieuwe
geldswaarde Santims en Lats. Ontwerp
is van Prof. A. Sarrinsch. De zegels zijn
uitgevoerd in steendruk. Ook deze uitgifte is gedrukt in vellen van 400 stuks,
welke zijn samengesteld uit vier vakken van 100 zegels. Een veldeel bestaat
dus uit 10 (hoogte) u 10 (breedte) =
100 stuks. De randschriften van deze
veldelen bestaan in verschillende
teksten, zoals b.v.
100 MARKAS
100 MARKAS
100. MARKAS
100. MARKAS
100. MARKAS.

à 4 SANT. = 4 LS
A 4. SANT 4 LS
A 10 SANT. 10 LS
à 15 SANT = LS. 15.
À 40. SANT. = LS. 40







Ik zou zo door kunnen gaan, terwijl bovendien nog verdere variaties al dan
niet met randlijnen (dun, dik of dubbel)
voorkomen. Voor speciaalverzamelaars
vormen deze zeer uiteenlopende randschriften reeds een gebied op zichzelf.
In dit artikel zal ik er echter niet verder
op ingaan.
Aan de post kwamen slechts de in
vieren gedeelde vellen. De onderlinge
afstand tussen de veldelen komt in verschillende breedten voor, n.l. veelal om
en nabij de 20 mM. Wanneer men paren vindt met een witte tussenstrook
van ca. 15 mM. kunnen deze ook afkomstig zijn van voor - nimmer in
gebruik genomen postzegelboekjes gereed gemaakte vellen. Zie DIE
(verkleinde weergave).

h Rh?AS -  >N
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De zegels vertonen hetzelfde watermerk als de vorige uitgifte, t.w. verticale gegolfde lijnen. Deze lijnen lopen
op een afstand van 23 mM. van elkaar.
Eenmaal per veldeel van 100 stuks
komen tussen deze lijnen de woorden
voor: PACTIEN LIGAT MILLS.
Hieronder, drie lijnen lager eveneens
éénmaal per vel het jaartal 1858. Losse
zegels kunnen dus soms een of twee
letters of cijfers vertonen. Men vindt
dit watermerk in vier standen. Het
watermerk loopt verticaal over de
zegels, dus van boven naar beneden
(zie afb. 187 Letland XXXIII), van
beneden naar boven, verkeerdstaand
van boven naar beneden en verkeerdstaand van beneden naar boven.
De eerste oplage (type I) van deze serie
bevat de volgende waarden:
x 1 santims violet getand: 10, 10 u
11½, 11½ u 10.
x 2 santimi geeloranje getand: 10,
ô. ôu, 11½, 11½ u 10.
x 4 santimi donkergroen getand: 10,
uò, 11½, 11½ u 10.
x 10 santimu rood getand: 10, 11½,
11½ u 10.
x 12 santimu roodlila getand: 10,
11½.
x 20 santimu blauw getand: 10, u
ò, òu.
x 40 santimu lila getand: 10, òu
, 11½.
De door mij gevonden tandingen vindt
U bovenstaand.
Later verscheen een tweede oplage
(type II) in meerdere waarden.

 7Al

 7Ax
Het verschil tussen de eerste (DIE)
en de tweede oplage (DIE) is gemakkelijk te zien, wanneer men let op
de lijn onder Latvija. Bij de eerste oplage is de witte strook tussen het donkere veld achter de drie sterren en de
lijn onder Latvija vaak dichtgevloeid.
Bij de tweede en nog latere oplagen
wordt deze ruimte steeds gevormd door
een strakke witte streep.
De tweede en latere oplagen (type II)
bevatten de volgende waarden:
x 1 santims violet getand: 10, 10¾,
11½.
x 2 santimi geeloranje getand: 10,
10¾.
x 4 santimi donkergroen getand: ,
10¾, 10 u 11½, 11½.
x 5 santimi lichtgroen getand: 10,
10¾, 11½, òu.
x 6 santimi groen en geel getand: 10,
10¾, ôu, uò, 11½,
11½ u 10.
x 10 santimu roodkarmijn getand: 10,
10 u 11½, 11½ u 10.
x 10 santimu roserood getand: 10.
x 12 santimu roodlila getand: 10.
x 15 santimu bruinviolet op
bruinrood: 10, 10¾, 11½, ôu
ò.
x 15 santimu roodviolet op bruinrood:
10, 10¾, 10 u 11½, uô, ô
u, 11½, 11½ u 10.
x 20 santimu donkerblauw getand:
10, 10 u 11½, 11½, 11½ u 10.
x 25 santimi lichtblauw getand: 10,
10 u 11½, 11½, 11½ u 10.
x 30 santimu rose getand: 10, 10 u
11½, 11½, 11½ u 10.
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x 40 santimu lila getand: 11½, 10 u
11½.
x 50 santimu grijs getand: 10¾, u
ô, 10¾ u 10.
x 50 santimu grijslila getand: 10,
11½, òu.
x 1 Lats bruin en lichtbruin getand:
10, 11½.
x 1 Lats donkerbruin en lichtbruin
getand: 10, 10¾.
x 2 Lati blauw en lichtblauw getand:
10, 10¾, ôu.
x 5 Lati groen en lichtgroen getand:
10¾.
x 10 Latu rood en lichtrood getand:
10¾.
Indien er speciaalverzamelaars van
Letland onder U zijn, behoeven deze
zich niet ongerust te maken, indien ze
alle genoemde tandingen niet
ongebruikt kunnen vinden. Te uwer
oriëntering heb ik die tandingen, welke
ik nog nooit ongebruikt heb gezien vet
gedrukt. Uit de aard der zaak zijn deze
tandingen zowel gebruikt als ongebruikt zeer zeldzaam.
De allerzeldzaamste tandingen dezer
uitgifte zijn:
x 6 santimi 10¾ u 10.
x 15 santimi 10¾ u 10, 10¾ u 11½.
x 2 Lati 10¾ u 10.
M.i. zijn dit kleine rariteiten, waarvan
blijkbaar slechts enkele exemplaren
zijn bewaard gebleven. Gaat dus eens
speuren, of wellicht in uw verzameling
toevallig dergelijke zeldzaamheden
voorkomen.
Mocht U niet genoemde tandingen of
tandingen, welke volgens mij alleen
gebruikt bekend zijn, in ongebruikte
exemplaren vinden, houd ik mij voor
uw bericht ten zeerste aanbevolen.
Voorts heb ik de volgende ‘toevalstandingen’ in mijn bezit:
x 1 santims type I getand: uòu
u.
x 1 santims type II getand: 10¾ u
10¾ u 10 u 10¾.
x 4 santimi type I getand: 11½ u 10 u
11½ u 11½.
x 6 santimi getand: 11½ u 10 u 10 u
10.
x 10 santimu type I getand: uò
uu.
x 10 santimu type II getand: 10 u
11½ u 11½ u 11½; 10 u 10 u 10 u
11½; 10 u 11½ u 10 u 10.
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x 15 santimu getand: òuòu
òu.
x 20 santimu type I getand: uò
uu.
x 30 santimu getand: 10 u 10 u 11½ u
10; 11½ u 11½ u 11½ u 10.
x 40 santimu type II getand: òu
òuuò.
x 1 Lats getand: uuôu.
x 2 Lati getand: uuôu.
De alleen gebruikt bekende exemplaren
heb ik vet gedrukt.
Toevalstandingen ontstaan door het
voorkomen van een tandingskam, welke in maat afwijkt van de overige kammen. Een en ander kan het gevolg zijn
van een reparatie, of doordat een ongetand gebleven gedeelte met behulp van
een in maat afwijkende kam wordt nagetand.
Volledigheidshalve memoreer ik de mij
bekende tandingen van de voor postzegelboekjes bestemde vellen (zie afb.
191).
x Tanding 10: 2, 10, 12 en 20
santimu.
x Tanding 11½: 1 en 4 santimi.
De zegels zijn afkomstig van de eerste
afdrukken van de eerste oplage (type I).
Ze zijn duidelijk afgedrukt en zouden
op het eerste gezicht verwisseld kunnen
worden met de afdrukken van de tweede oplage. De tinten zijn echter typisch
van de eerste oplage.
De 6 en 15 santimu komen ook voor op
aan weerszijden getint papier. De reeds
eerder beschreven zegels hebben n.l.
allemaal een witte rugzijde. Deze rugzijdig getinte zegels zijn zeldzaam
(kleine oplage). Het zijn feitelijk misdrukken, aangezien bij deze zegels de
tweede kleur ook op de achterzijde
werd afgedrukt.
Wat betreft de in twee kleuren gedrukte
15 santimu kan men van een ten dele
met de tweede kleur bedrukt exemplaar
afleiden, dat dit zegel is gedrukt in dezelfde kleur als de 12 santimu, echter
met een roodbruine overdruk over het
gehele zegel, waardoor de rood- resp.
bruinviolette tint is ontstaan.
De waarden 2, 4 en 12 santimi van type
I en 1, 6, 10 en 30 santimu van type II
komen tweezijdig gegomd voor.
De oplagen van de santimiwaarden der
normale uitgifte zijn zeer hoog t.w.

2.000.000 of meer. De oplage der latswaarden varieert van 100.000 tot
500.000 stuks.
Bij deze uitgifte komen vele tandingafwijkingen voor.
Om dit hoofdstuk YRRUORSLJQRJ
slechts bestemd voor afdruk in het
0DDQGEODG QLHWWHXLWYRHULJWHPDken, zal ik bij de vermelding van de betreffende afwijkingen niet ingaan op
tanding of type.
Van de 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30
en 50 santimu heb ik hoek- of randzegels in mijn bezit, waarvan de tanding een grillige vorm heeft (zie afbeelding 139 Letland XXI en afb. 180
Letland XXXI). Deze afwijkingen zijn
ontstaan, doordat bij het perforeren
gedeelten van de rand zijn omgevouwen geweest.
Verschoven tandingen komen vaak
voor, vandaar dat de formaten der
zegels sterk kunnen afwijken. Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte
niet. Evt. aangeboden ongetande exemplaren of paren met zeer brede randen
zijn ontstaan doordat exemplaren met
verschoven tanding (zie boven) zodanig zijn beknipt dat men de indruk zou
kunnen krijgen met echte ongetande
exemplaren te doen te hebben.
Papiervouwen komen dikwijls voor
(zie afb. 46 Letland VI).
Voorts zijn onderstaande tandingafwijkingen in mijn bezit:
x 1 santims:
linker velrand ongetand
rechter velrand ongetand
horizontaal ongetand in paar
verticaal ongetand in paar
x 2 santimi:
linker velrand dubbel getand
bovenvelrand dubbel getand
benedenvelrand dubbel getand
verticaal dubbel getand in paar
x 4 santimi:
verticaal ongetand in paar
verticaal dubbel getand in paar
horizontaal dubbel getand in paar
x 5 santimi:
verticaal dubbel getand in paar
horizontaal dubbel getand in strip
van drie
x 6 santimi:
bovenvelrand ongetand
rechter velrand ongetand
benedenvelrand ongetand
bovenvelrand dubbel getand
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x 10 santimi:
bovenvelrand ongetand
rechter velrand ongetand
verticaal ongetand in paar
verticaal dubbel getand in paar
horizontaal dubbel getand in paar
x 12 santimu:
benedenvelrand ongetand
linker velrand dubbel getand
x 15 santimu:
linker velrand ongetand
bovenvelrand ongetand
rechter velrand ongetand
benedenvelrand ongetand
verticaal ongetand in paar
verticaal ongetand in paar en linker
velrand ongetand
horizontaal ongetand in paar
linker velrand dubbel getand
bovenvelrand dubbel getand
rechter velrand dubbel getand
verticaal dubbel getand in paar
horizontaal dubbel getand in paar
extratanding verticaal midden door
zegel
extratanding verticaal rechts door
zegel
extratanding horizontaal boven
door zegel
extratanding horizontaal beneden
door zegel
x 20 santimu:
verticaal dubbel getand in strip van
drie
verticaal dubbelgetand in strip van
vier
verticaal dubbel getand in paar en
linker velrand dubbel getand
x 25 santimi:
linker velrand ongetand
bovenvelrand ongetand
benedenvelrand ongetand
linker velrand dubbel getand
x 30 santimu:
linker velrand dubbel getand

h 77R,~
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x

x
x
x
x

40 santimu:
rechter velrand ongetand
verticaal dubbel getand in paar
horizontaal dubbel getand in paar
50 santimu:
linker velrand dubbel getand
horizontaal dubbel getand in paar
1 lats:
benedenvelran ongetand
rechter velrand dubbel getand
2 lati:
extratanding verticaal links door
zegel
10 latu:
bovenvelrand ongetand

Voorts zijn nog te vermelden
gedeeltelijk ongetand gebleven
tussenstroken tussen de veldelen:
x 4 santimi:
rechts ongetand
x 5 santimi:
links ongetand
rechts ongetand
x 10 santimu:
rechts ongetand (DIE)
x 15 santimu:
links ongetand en verticaal
ongetand in paar
x 20 santimu:
links ongetand
x 25 santimi:
links ongetand
x 30 santimu:
links ongetand (DIE)
x 50 santimu: rechts ongetand
Zegels met afdruk op de achterzijde
(spiegeldruk-Abklatsch) komen voor
bij de 1, 6, 10 en 15 santimu; met verschoven afdruk op de achterzijde bij de
5 en 6 santimi.
Plaatfouten komen zelden voor. Ik zal
alleen de duidelijkste noemen, t.w.:
x 25 santimi: stip in linker 2 van 25

x 1 lats: stip in linker 1
x 1 lats: aanhangsels aan versieringslussen (links of rechts)
x 10 latu: versieringslus tussen L en
A van Latu.
Proefdrukken zijn van deze uitgifte niet
bekend.
Alle bovenstaand beschreven zegels
zijn geleidelijk verschenen in de jaren
1923 tot en met 1926.
Vervalsingen van deze uitgiften zijn
niet bekend.
Er is te catalogiseren:
x Nr. 110: 1 santims violet type I
x Nr. 111: 2 santimi geeloranje type I
x Nr. 112: 4 santimi donkergroen
type I
x Nr. 113: 10 santimu rood type I
x Nr. 114: 12 santimu roodlila type I
x Nr. 115: 20 santimu blauw type I
x Nr. 116: 40 santimu lila type I
x Nr. 117: 1 santims violet type II
x Nr. 118: 2 santimi geeloranje type
II
x Nr. 119: 4 santimi donkergroen
type II
x Nr. 120: 5 santimi lichtgroen type II
x Nr. 121: 6 santimi groen op geel
type II
x Nr. 121a: 6 santimi groen op geel
type II op geel papier
x Nr. 122: 10 santimu roodkarmijn
type II
x Nr. 122a: 10 santimu roserood type
II
x Nr. 123: 12 santimu roodlila type II
x Nr. 124: 15 santimu bruinviolet op
bruinrood type II
x Nr. 124a: 15 santimu roodviolet op
bruinrood type II
x Nr. 124b: 15 santimu roodviolet op
bruinrood type II op bruinrood
papier
.
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x Nr. 125: 20 santimu donkerblauw
type II
x Nr. 126: 25 santimi lichtblauw type
II
x Nr. 127: 30 santimu rose type II
x Nr. 128: 40 santimu lila type II
x Nr. 129: 50 santimu grijs type II
x Nr. 129a: 50 santimu grijslila type
II
x Nr. 130: 1 lats bruin en lichtbruin
x Nr. 130a: 1 lats donkerbruin en
lichtbruin
x Nr. 131: 2 lati blauw en lichtblauw
x Nr. 132: 5 lati groen en lichtgroen
x Nr. 133: 10 latu rood en lichtrood

/HWODQG1RWP

O p 10 November 1923 werden
uitgegeven de 1, 2 en 4 santimi van de
34ste uitgifte (nr. 110, 111 en 112),
voorzien van een opdruk. Er werden
overdrukt 200.000 stuks van elke
waarde.
De overdrukte zegels zijn alle van de
eerste oplage (type 1).
De opdruk bestaat uit het embleem van
de ‘Berendoderorde’ (de ‘militaire Willemsorde’ van Letland) voorzien van de
letters LKIS, afkorting van Latvijas
Kara Invalidu Savieniba = vereniging
van Letlandse oorlogsinvaliden en de
waarde der toeslag t.w. 10 santimu
(DIE).

 7A<
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De kleur van de opdruk is donkerblauw
op de waarden 1 en 4 santimi en lichtblauw op de 2 santimi.
Alle waarden bestaan in de tandingen:
10 en 10 u 11½
In de tanding 11½u 10 vond ik alleen
de twee en de vier santimi.
Tevens bezit ik de twee santimi met de
toevalstandingen:
x 10 u 10 u 10 u 11½ en
x 10 u 10 u 11½ u 10.
Wat toevalstandingen zijn vindt U o.a.
vermeld in Letland XXXIII en XXIV.
De toeslag kwam ten gunste van een
fonds voor oorlogsgewonden.
De volgende tandingafwijkingen
komen voor in tanding 10:
x 2 santimi: verticaal dubbelgetand in
paar.
x 4 santimi: verticaal dubbelgetand in
paar.
In tanding 11½ u 10:
x 4 santimi: benedenvelrand dubbelgetand.
De 2 santimi in tanding 10 bestaat met
verschoven afdruk van de opdruk (spiegeldruk-Abklatsch) op de achterzijde.
Bovendien bestaat een tweezijdig gegomde 2 santimi (type I, tanding 10)
met opdruk. Hoewel ook de 4 santimi
van dit type en tanding bij de onoverdrukte zegels voorkomt, is deze afwijking met opdruk nooit gevonden.
Tenslotte bestaan de volgende plaatfouten met opdruk:
x 2 santimi: gele vlek tussen T en V
van Latvija.
x 4 santimi: rechter 4 gebroken.

De verkoop der betreffende zegels liep
niet vlot, aangezien deze bijna vijf jaar
aan de loketten verkrijgbaar waren.
Op 24 September 1928 werd de verkoop stop gezet en waren de zegels niet
meer geldig voor frankering.
Er is te catalogiseren:
x Nr. 134: 1 santims (Nr. 110) met
donkerblauwe opdruk, getand: 10,
10 u 11½
x Nr. 135: 2 santimi (Nr. 111) met
lichtblauwe opdruk, getand: 10, 10
u 11½, 11½ u 10
x Nr. 136: 4 santimi (Nr. 112) met
donkerblauwe opdruk, getand: 10,
10 u 11½, 11½ u 10.

9HUDQWZRRUGLQJ

Aflevering XXXIV is gepubliceerd in
het 1HGHUODQGVFK0DDQGEODGYRRU
3KLODWHOLH, jaargang 24, nr. 7 (juli
1947), blz. 91-93.
Aflevering XXXV is gepubliceerd in
het 1HGHUODQGVFK0DDQGEODGYRRU
3KLODWHOLH, jaargang 24, nr. 8 (augustus
1947), blz. 103. 

Proefdrukken van deze opdruk zijn mij
niet bekend. Vervalsingen bestaan van
deze uitgifte niet.
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Ik las er voor het eerst over in het tijdschrift “ KollHNFLRQ UV´GDWLQGHMDUHQ
60 werd uitgegeven in de Verenigde
Staten. Vanaf dat moment zocht ik
brieven en kaarten met een sloganstempel. Rond 1975 begon mijn verzameling ervan vorm te krijgen. In
1993 bezocht ik Letland voor de eerste
keer en vanaf 1998 werk ik min of
meer regelmatig in Riga. Bijna elke
maand kan ik er de verzamelaarsbeurs
bezoeken en het is altijd weer opwindend stapels kaarten en brieven door
te kijken op jacht naar uitbreiding van
mijn collectie. Ik was verbaasd over
het grote aantal kaarten waarop sloganstempels waren geplaatst. In de
loop van de jaren vond ik de meeste
van de 56 verschillende stempels. Er
zijn dus nog gaten in mijn erzameling.
Bovendien specialiseer ik me verder.
In 1936 begonnen de Letse posterijen
slagzinnen van algemeen belang op
brieven en kaarten te stempelen. Eind
september van dat jaar verscheen de
eerste stempel met als tekst “ Apariet
]HPLUXGHQ ´ 3ORHJKHWODQGLQGH
herfst). Alle slogans waren in de Letse
taal en gericht op de eigen bevolking.
De variatie aan slagzinnen was groot.
(HQSDDUYRRUEHHOGHQ³*U PDWDNaWUDPODE NDLVGUDXJV´ (HQERHNLVLeGHUVEHVWHYULHQG ³3RãDWLHV3 DuMDVVY tNLHPVHSWHPEU ´ %HUHLGX
voor op het 3de herfstfestival op 5 sepWHPEHU ³/DELDSU LQLHW–WDGE Y 
jiet” (Eerst rekenen – dan bouwen),
³$WS WD]LeP –'LYN UãDDWS WD´
(Vakantie in de winter telt voor twee)
en “ Oktobris –VYHþXOLHãDQDL]LHSMX
Y U ãDQDL´ 2NWREHU– kaarsen en zeep
maken).
Hoewel officiële gebruiksdata bekend
zijn, komt het voor dat stempels eerder
of later werden gebruikt.
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'HVORJDQVWHPSHOVKHEEHQPHDOWLMGJHIDVFL
QHHUG'HVODJ]LQQHQGLHLQGHWZHHGHKHOIWYDQ
GHMDUHQRSSRVWVWXNNHQZHUGHQJHVWHPSHOG
JHYHQHHQEHHOGYDQFXOWXUHOHHYHQHPHQWHQ
WRHULVWLVFKHPRJHOLMNKHGHQHQERYHQDOYDQKHW
DJUDULVFKHNDUDNWHUYDQGH/HWVHVDPHQOHYLQJ
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Misschien hield men zich op lokale
postkantoren niet al te zeer aan de
voorschriften. Op grond van de tekst is
duidelijk dat diverse stempels voorbestemd waren om meer jaren gebruikt
te worden. Sloganstempels komen
slechts bij uitzondering voor op post
naar het buitenland, waarschijnlijk door onoplettendheid van
postbeambten. Meestal werden van
een algemene slagzin 55 stempels vervaardigd. Ze waren bestemd voor 29
verschillende postkantoren. Specialisten zoeken de stempels op lokale brieven en kaarten in plaatsen buiten Riga.
In de zomer van 1939 kwamen echter
acht stempels in gebruik die gericht
waren op één bepaalde plaats (DIE).
Ze nodigen mensen uit voor een bezoek. Vandaag de dag nodigen deze
stempels ons uit om eens na te gaan
wat de bezoekers verwachten konden.
³ HPHULG DVXQV U GH LYHVH
O EDLXQDWS WDL´ 'HPRGGHUHQ
ZDWHUEDGHQYDQ HPHUL]LMQJRHGYRRU
XZJH]RQGKHLGHQRQWVSDQQLQJ 

Al in 1796 zonden doktoren in Riga
patiënten voor behandeling naar de
zwavelhoudende waterbronnen bij
HPHULWHQZHVWHQYDQ- rmala (Riga-Strand). Het eerste, in 1825 gebouwde, badhotel brandde twee jaar
later af. Tsaar Nikolaas I stelde in
1836 land en kapitaal ter beschikking
voor de bouw van een staatskuurhotel
met 32 kamers.
Tot 1897 werd het geleidelijk uitgebreid tot een capaciteit van meer dan
2000 patiënten. In 1912 beschikte
HPHULRYHUHHQHOHNWULVFKHWUDP
Drie jaar later, gedurende de eerste
wereldoorlog, werd het badplaatsje
verwoest toen het Russische leger zich
terugtrok.
In de periode van de Letse onafhanNHOLMNKHLGZHUG HPHULKHUERXZGWRW
een van de vooraanstaande badplaatsen in Europa voor behandelingen met modder enzwavelhoudend
water. In 1936 werd het beroemde
HPHUL+RWHOJHRSHQG3DWLënten konden er gedurende het hele jaar terecht.
Tijdens de sovjetperiode deed het
dienst als sanatorium. Ondanks de renovatie die momenteel plaatsvindt is
de toekomst ervan onzeker.
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³6LJXOGDVNU ã GDED- VDLFLQD´
'HIUDDLHQDWXXUYDQ6LJXOGDQRGLJW
XXLW 

Het stadje Sigulda, met de trein slechts
een uur van Riga gelegen, is een aangename plaats om diverse activiteiten
te ondernemen. In de ruïnes van het
door de Duitse kruisridders gebouwde
kasteel worden openluchtconcerten
gehouden. Aan de overzijde van de
rivier de Gauja ligt het kasteel van Turaida. Op weg naar Turaida passeert
men de grootste grot van Letland, de
* WPDQDDOD'HRXGVWHLQVFULSWLHVLQ
de zandsteenwanden dateren van de
17de eeuw. Het is een plek vol legenden en folklore. “ De fraaie natuur van
Sigulda” slaat vooral op het 90.000 ha
omvattende nationale park in de vallei
van de Gauja. In dit onbedorven natuurgebied kunnen wandelaars, kampeerders en kanoërs ook nu nog hun
hart ophalen.
³3DYDGLYDVDUX2JUHVNDOQ MRV´
%UHQJGH]RPHUGRRULQGHKHXYHOV
URQG2JUH 
Het stadje Ogre ligt in een aantrekkelijk, heuvelachtig gebied ongeveer
40 km ten zuidoosten van Riga. Het
gelijknamige riviertje mondt er uit in
de Daugava. Gefortuneerde inwoners
van Riga ontdekten de schoonheid van
het Ogredal en de bossen van de 52

 x
;<99=R 3*@?'>># 9 4#  4P Q
9S 3*"97?A5w T7+ - 8>9!"TV
?' >T65% g&ZR(
meter hoge Zilais kalns (Blauwe berg)
in de tweede helft van de 19de eeuw na
de ontsluiting van het gebied door de
aanleg van de spoorlijn RigaDünaburg (Daugavpils).
De heuveltoppen in het gebied bieden
mooie vergezichten over de vlakke
omgeving. Statistisch is vastgesteld
dat het in Ogre warmer en droger is
GDQLQ5LJDHQ- UPDOD
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³%DOGRQHYHVHO EDVDYRWLXQJDLVD
N UYLHWD´ %DOGRQH±HHQEURQYDQ
JH]RQGKHLGHQHHQOXFKWNXXURRUG 
Baldone ligt ca. 35 km ten zuiden van
Riga. Al in de 15de eeuw werd het aanbevolen als een oord waar het vanwege de gezondheid goed toeven was.
Bekend is dat in 1780 soldaten van het
garnizoen van Riga naar Baldone werden gezonden om te herstellen van de
gevolgen van de pest. In het begin van
de 19de eeuw was Baldone een van de
belangrijkste kuuroorden binnen het
Russische keizerrijk. In de loop van
die eeuw verloor het aan belangrijkheid door de opkomst van HPHUL
In de periode waarin Letland onafhankelijk was werd Baldone opnieuw een
geliefd kuuroord. In 1997 zijn de
kuurvoorzieningen geprivatiseerd.
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³5 JDV- UPDODG Y YHVHO EXXQ
DWS WX´ 5LJD6WUDQGELHGWXJH]RQG
KHLGHQRQWVSDQQLQJ 
- UPXODLVHHQVWUDQG- en duingebied
met een reeks badplaatsjes, gelegen op
een langgerekt schiereiland tussen de
Golf van Riga en de rivier de Lielupe.
Dit stempel werd gebruikt op de postNDQWRUHQYDQ0DMRULHQ0HOOXåL
.DUOVE GH 0HOOXåL HQ0DULHQE GH
(Majori) waren al in de jaren 20 van
de 19de eeuw bekende badplaatsjes.
'HRQWZLNNHOLQJYDQ- UPDla tot een
belangrijk recreatiegebied voor de inwoners van Riga nam een hoge vlucht
met de opening van de spoorlijn Riga Tukums in 1877. Baedekers reisgids
“ Russland” van 1912 noemt aan de
spoorlijn zeven badplaatsjes: Bulduri,
Edinburga I en II, Majori, Dubulti,
0HOOXåLHQ$VDUL
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In de jaren 30 van de vorige eeuw
straalde het gebied een zekere elegantie uit. Tijdens de sovjetperiode was
het in trek bij gepensioneerde Russische legerofficieren en hogere ambtenaren.
Kenmerkend voor het hele gebied zijn
de grote houten vakantiehuizen. In de
sovjettijd dreigden die aan verwaarlozing ten onder te gaan. Nu komen ze
meer en meer in bezit van de “ nieuwe
rijken” en worden ze (jammer genoeg
vaak met weinig goede smaak) gerestaureerd. En hoewel de kwaliteit van
het zeewater in de Golf van Riga te
wensen overlaat, blijft een zomers uitMHQDDU- UPDODGHPRHLWHZDDUG
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³3DYDGLHWYDVDUXVNDLVWDM /LHS M ´
%UHQJGH]RPHUGRRULQKHWPRRLH
/LHS M 
Tijdens de Gouden Eeuw van het hertogdom Koerland in de 17de eeuw,
RQWZLNNHOGH/LHS MD]LFKWRWHHQEelangrijke havenstad. Tsaar Alexander
III liet er een fort en een oorlogshaven
aanleggen voor de Russische marine.
In 1919 vond de voorlopige Letse regering tijdelijk onderdak in de stad
DIE  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van het
historische stadscentrum verwoest.
De sovjets stationeerden gedurende de
Koude Oorlog een vloot kernonderzeeërs in de marinehaven. Meer dan
een roestig graf voor de communistische ideologie bleef er niet van over.
LieS MDLVDOWLMGHHQVWDGJHZHHVWZDDU
kunst en nieuwe ideeën de ruimte kregen. Muzikale ontwikkelingen, van
klassiek tot heavy metal, treden op de
voorgrond. De onafhankelijkheidsbeweging van de jaren 80 van de vorige
HHXZYRQGLQ/LHS MDYHHOZHHUNODQN
Als u nu langs het strand wandelt,
kunt u zich niet alleen voorstellen
waarom de Wereldbank en het Duitse
%HUWHOVPDQQ)RQGV/LHS MDEHWLWHOHQ
als een internationale stad van veranderingen, maar ook dat de uitnodiging
van 1939 nog steeds opgaat.
³.XU]HPHVâYHLFHDLFLQD- V´
+HW=ZLWVHUODQGYDQ.XU]HPHQRGLJW
XXLW 
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Met het Zwitserland van Kurzeme
wordt het heuvellandschap rond
Kandava (waar het stempel in gebruik
was) en Sabile bedoeld. Kasteelruïnes
uit de 11de eeuw en oude stenen bruggen getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis. In een wijde vallei
meandert de Abava rivier door het gebied. Steile hellingen tot 30 meter
hoog worden afgewisseld door zanderige kreken met zandsteenrotsen.
Akkers en bosgebieden omzomen de
waterloop, ooievaars zoeken er hun
voedsel. Het ongerepte, afwisselende
landschap is zeer geschikt voor korte
en lange wandelingen, toen en nu.
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³0HåFLHPVJ G SDUYHVHO EXXQDW
S WX´ 0HåFLHPVOHWRSXZJH]RQG
KHLGHQELHGWRQWVSDQQLQJ 

Dit is verreweg het zeldzaamste sloganstempel. Er zijn slechts enkele afdrukken van bekend. Verwonderlijk is
GDWQLHW+HWNXXURRUG0HåFLHPVQX
een deel van Daugavpils, was veel
kleiner en minder bekend dan de andere badplaatsen die zich aanprezen in
sloganstempels. Als gevolg van de
ontwikkeling van Daugavpils in de
loop van de 19de eeuw tot spoorwegknooppunt en industriecentrum, groeide ook de belangstelling voor de
NXXUPRJHOLMNKHGHQLQ0HåFLHPV'eze ontwikkeling zette door tot aan het
eind van de jaren 30 van de vorige
eeuw.
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Verzamelaars buiten Letland zijn lang
in verwarring geweest over het Meå
ciemsstempel omdat er ook een vervalsing met de tekst “ 3DYDGLHWYDVDUX
0HåFLP ´bekend was.
Omdat het zo zeldzaam was, wist
niemand welk stempel echt en welk
stempel vals was. Kontakten met Letse verzamelaars waren er nauwelijks en de archieven konden niet geraadpleegd worden. Gelukkig weten
we nu meer (zie de literatuuropgave).
Jammer genoeg komen steeds meer
vervalste stempels op de markt. En
niet alleen van de zeldzamere exemSODUHQ]RDOVKHW0HåFLHPVVWHPSHlHoewel ze nogal gemakkelijk zijn na
te maken, wijken de maten en letters
van vervalste stempels vaak enigszins
af. Daarnaast zijn de vervalsers lang
niet altijd op de hoogte van de gebruiksdata en de postale voorschriften.
Het blijft echter opletten geblazen, zeker bij duurdere stempels. 
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9RRU]RYHULNPHNDQKHULQQHUHQEHJRQLNDO
SRVW]HJHOVWHVSDUHQYRRUGDWLNGHNXQVWYDQKHW
OH]HQHQVFKLMYHQPDFKWLJZDV
2S]RHNQDDUSRVW]HJHOVGRRU]RFKWLNLQPLMQ
MHXJGGHSUXOOHQEDNNHQLQKHWKRRIGSRVWNDQWRRU
YDQ.DXQDV+HWLVPDDUJRHGGDWPLMQRXGHUV
GDDUJHHQQRWLHYDQKDGGHQZDQWPLMQYDGHUZDV
HHQYRRUDDQVWDDQGEHDPEWH

Het leek erop dat mijn filatelistische
ontwikkeling volgens het bekende patroon van zovele verzamelaars zou
gaan verlopen. In het begin verzamelde ik de hele wereld en hoe kleurrijker
de zegels, hoe mooier én kostbaarder,
….. dacht ik.

Na een tijdje kreeg ik het gevoel dat ik
niet verzamelde, maar slechts nieuwtjes aanschafte. Daarom ging ik geleidelijk aan gebied voor gebied beperken of afstoten. Litouwen bleef, zowel
ongebruikt als gestempeld, over.
Beide verzamelingen waren op hoofdnummers zo goed als kompleet. De
zegels die ik miste, mis ik ook nu nog.
Maar daar kan ik goed mee leven.

Tijdens onze verhuizing naar Duitsland in 1941, gedurende de oorlog en
op de vlucht naar het Westen gingen
mijn kleine verzamelingen verloren.
Na de oorlog woonden we tien jaar in
een kamer op een boerderij in de buurt
van Cuxhaven.
Omdat in de kamer ook werd gekookt
en gewassen, kon ik alleen postzegels
zonder gom verzamelen. Gegomde
zegels zouden door de luchtvochtigheid aan elkaar plakken. Ook de
volgende drie jaren tijdens mijn ingenieursopleiding in Hamburg was het
geen vetpot. In 1958 begon ik als
scheepsbouwkundig ingenieur op de
ontwerpafdeling van de Howaldtswerken - de huidige HDW - in Kiel.
Het salaris was in orde en omdat ik
nog niet getrouwd was kon ik een behoorlijk deel ervan besteden aan mijn
liefhebberij. Ik verzamelde landen
waarmee ik een relatie had: Litouwen,
Duitsland, Rusland en de Verenigde
Staten.
Daarnaast hield ik me bezig met de
motieven schepen, vlaggen en basketbal.
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Vervolgens ging ik op zoek naar een
verzamelgebied waaraan plezier te beleven zou zijn en dat ook nog betaalbaar was. Mijn interesse voor de
stempels van de Litouwse postkantoren stamt uit die tijd. Veel genoegen
beleefde ik aan het bezoeken van
postzegelhandelaren en het doorspitten
van albums met goedkope doubletten.
In de loop van de tijd tikte ik ongeveer
30.000 zegels op de kop.
In de verre omtrek van Kiel kende ik
niemand die Litouwen verzamelde.
Ook kende ik in Duitsland geen verenigingen of studiegroepen die zich op
Litouwen richtten. Op grond van mijn
eigen materiaal begon ik daarom lijsten aan te leggen en ordening aan te
brengen.
Later kwam ik in contact met leden
van filatelistische verenigingen in
Chicago, New York, Nederland en Litouwen die zich ook bezighielden met
stempels op postzegels.

Het deed me plezier met hen persoonlijke of schriftelijke contacten te onderhouden, ook al betekende dat vaak
dat ik mijn lijsten en overzichten
moest bijwerken.
In 1985 spoorde Charles Matuzas uit
New York me aan mijn stempels in
boekvorm uit te geven. De vereniging
daar stuurde me $ 2000 voor het drukken van het boek en de verscheping
naar de Verenigde Staten.
Vijf jaar later gaf ik een tweede oplage
uit met circa 5500 verschillende stempels. Zo goed als alle stempels heb ik
op transparantpapier getekend.
Ondertussen zijn we 12 jaar verder en
heb ik tussen de 1200 en 1500 stempels die niet in het tweede boek zijn
opgenomen. Het gaat voornamelijk
om Russische stempels van voor 1915
en Sovjetstempels uit 1941 (DIE).
Postzegels met leesbare stempels bewaar ik als volgt. Op de computer
verdeel ik een A4 blad in 9 vakken.
Bovenin ieder vak wordt een tot 71%
verkleind stempel geplakt. Links en
rechts ervan staan twee cijfers: het
doorlopende nummer en het stempelnummer uit het tweede boek. Daaronder komt in een klemstrook de bijpassende zegel. De hele pagina wordt in
een doorzichtige hoes bewaard in een
ordner. Voor alle dagtekening- en
postwagonstempels had ik bijna 200
pagina’s nodig. 
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9DQGHGULHSUHVLGHQWHQYDQGH%DOWLVFKHUHSX
EOLHNHQVODDJGHDOOHHQ$QWDQDV6PHWRQDHULQWH
RQWNRPHQDDQGHJUHHSYDQGH1.9' YHLOLJ
KHLGVSROLWLHODWHU.*% 2SMXQLJOLSWHKLM
RYHUGH'XLWVHJUHQV+LMYHVWLJGH]LFKLQGH9H
UHQLJGH6WDWHQZDDUKLMLQRPNZDPELMHHQ
JHKHLP]LQQLJHKRWHOEUDQG

De militaire bezetting van het Baltische gebied door het Rode Leger was
op 23 juni 1940 voltooid.
In Estland werd de kroon als munteenheid vervangen door de sovjetroebel in een verhouding van 1,25 roebel
tegen 1 kroon.
Estse postzegels bleven in gebruik,
met uitzondering van de permanente
uitgave met de afbeelding van president Konstantin Päts. Het gebruik van
deze zegels was uitdrukkelijk verboden.
Toch kan ik u twee poststukken tonen
die tijdens de sovjetperiode gefrankeerd zijn met Pätszegels. De vraag is
of dat gebeurde omdat er geen andere
postzegels beschikbaar waren, als
daad van verzet of uit filatelistische
motieven.
De briefkaart (DIE) werd op 9 september 1940 door een vrouw in TALLINN verzonden aan haar neef Gösta
Üxküll in Helsinki. Die werkte daar
als correspondent van United Press.
Het tarief voor een briefkaart naar
Finland bedroeg 10 senti, waarvoor
ondermeer 4 Pätszegels van 1 s. werden gebruikt.
Uit het tweetalige Finse censuurstempel valt op te maken dat de kaart
in Finland aankwam. De in het Duits
geschreven boodschap gaat over familieaangelegenheden.

 | HET BALTISCHE GEBIED 41

  76*8
Üxküll is een bekende Duitsbaltische
familienaam. Het is mogelijk dat de
afzender later, op grond van een regeling tussen Duitsland en de SovjetUnie, naar Duitsland werd gerepatrieerd.
De brief (DIE) werd op 13 januari
1941 naar Pärnu verzonden vanaf het
postagentschap in het station van
VOLTVETI. De gemengde frankering
bestaat uit zegels van Estland en de
Sovjet-Unie.

Om het binnenlandtarief van 30 kopeken te bereiken, is voor de Estse zegels, waaronder drie met de beeltenis
van president Päts, een waarde aangehouden van 1 : 1 ten opzichte van de
roebel. Gaat het hier om filatelistisch
maakwerk of om een uitdrukking van
verzet ?
De auteur houdt zich aanbevolen voor
zowel opmerkingen als andere voorbeelden van het gebruik van de Pätszegels gedurende de sovjetperiode. 
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Jaren geleden kreeg ik drie postzegels
van de Sovjet-Unie in handen van het
type Arbeider, Kolchozboerin, Soldaat, dat in de jaren ’30 massaal gebruikt werd. De zegels waren op losse
stukjes papier geplakt en allemaal keurig afgestempeld met een sovjetstempel, gedateerd 22 VI 41. Een intrigerende datum, want op die dag begon
operatie Barbarossa: Hitler-Duitsland
viel de Sovjet-Unie binnen.
Het stempel toonde de gebruikelijke
hamer en sikkel en verder de plaats, gevolgd door iets met
naam
” (DIE). Meteen was de opti“
mist in mij blij iets Baltisch te pakken
te hebben! Lag Jazno misschien in de
Litouwse sovjetrepubliek? Bij nadere
beschouwing bleek echter dat “Vil”
niets met Vilna te maken had; er stond
namelijk “
.
.” (“Vilejsk.
prov.”).
Tijd dus om een atlas ter hand te nemen. Vileja/Vilija bleek de naam van
de rivier die vanuit Wit-Rusland (Belarus) naar Vilnius stroomt, dus enige
relatie met het Baltische gebied leek
toch wel te bestaan. Ik zocht verder
met het doel gegevens te vinden die
het zouden rechtvaardigen de drie zegels bij mijn Baltische verzameling
onder te brengen.
Maar waar ligt Jazno nu precies?
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+RHYHUUHLNWKHW%DOWLVFKHJHELHG"
,QGLWDUWLNHOLVYDVWJHOHJGZDWHU]RDOERYHQZD
WHUNZDPWLMGHQVHHQVSHXUWRFKWQDDUGHDFKWHU
JURQGHQYDQHHQVWHPSHOYDQGH6RYMHW8QLH
'HVFKULMIZLM]HYDQSODDWVQDPHQLVLQGLWDUWLNHO
QLHWDOWLMGFRQVHTXHQWYDQppQW\SHZDDUYRRU
PLMQYHURQWVFKXOGLJLQJ
'HRRU]DDNOLJWLQKHWYRRUNRPHQYDQVRPVZHO
]HVVFKULMIZLM]HQRIWUDQVOLWHUDWLHVYDQGH]HOIGH
QDDPDIKDQNHOLMNYDQKHWJHEUXLNWHVFKULIWHQGH
JDQJEDUHWDDOLQHHQEHSDDOGHSHULRGHRILQGH
JHKDQWHHUGHEURQ 5XVVLVFK/LWRXZV3RROV
:LW5XVVLVFK'XLWV(QJHOVRI)UDQV 
Noch mijn atlas van de Sovjet-Unie,
noch een oude Andrees atlas, noch
moderne wegenatlassen hielpen mij
verder. Wel bleek er een plaats Vilejka
te zijn, momenteel gelegen in WitRusland, in het stroomgebied van de
rivier de Vileja.
De publicatie “Baltische Postorte
1632-1917-1918” (2de druk) van Harry
von Hofmann bevestigde dat er een
relatie bestaat tussen Jazno en Litouwen. Hij noemt bij het gouvernement
Vilna de volgende gegevens:
. . Jasnen Bezirksverwaltung 1916;
Skaistis (Litouws) Beschränkte
Postabteilung 1916;
Jaznas (Pools) Kreis Disna;
Jazno (Pools) Postleitort Disna.
Tot slot meldt Von Hofmann dat
Jazno Pools is tot 10 oktober 1939 en
Russisch vanaf die datum. De Poolse
benaming Jazno komt geheel overeen
met de cyrillische variant
.
In de publicatie “Poststempel in
Litauen” (2de druk) van V. FugaleYLþLXVNRQLk Jazno niet vinden, wel
staat de plaats Vilejka in het kaartje
van het gouvernement Vilna 18001915. De plaats Vjazyn (
) op
het kaartMHYDQ)XJDOHYLþLXV³+HGHQ
niet in Litouwen” is taalkundig eventueel te herleiden tot Jazno en ligt verrassend nabij Vilejka.

Zouden Jazno en Vjazyn dezelfde
plaats kunnen zijn? Een verleidelijke
zijweg voor een slavist, want de letter
“v” duikt vaak opeens als beginletter
op bij de Slavische talen. Ik werd verleid en onderzocht die weg ook nog.
Tot overmaat van ramp kwam ik toen
bij FugaleviþLXVRRNQRJGHSODDWV
(Ezno, Jeznas) tegen, maar die
bleek in de provincie Alytus te liggen,
ver van waar een provincie Vilejka te
verwachten viel.
Het internettijdperk brak aan en ik
kwam weer een stap verder. Jazno
bleek nog steeds als klein dorp onder
die naam te bestaan, in de betreffende
regio, in Wit-Rusland. Het internet
leverde me helaas steeds kaarten
waarop de ligging globaal aangegeven
was. Uiteindelijk kwam het antwoord
via een professionele kaartenzoekmachine. Een plaats met de naam Jazno ligt momenteel in de provincie
Vitebsk, ten zuidwesten van Polotsk,
direct onder Desna, in het noordoosten
van wat ooit het gouvernement Vilna
was. Helaas ligt Jazno nogal ver van
de plaats Vilejka, waar ook het dorp
Vjazyn me nog steeds interesseerde.
Verdere landkaarten lieten soms Jazno
zien, soms Vjazyn, nooit beide plaatsjes tegelijk. Iedere cartograaf heeft zo
zijn redenen om bij ruimtegebrek een
eigen selectie te maken van weer te
geven plaatsen.
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Lastig is, dat veel kaarten het gebied
ten westen van Polotsk zo klein weergeven, dat het moeilijk te zien is waar
grenzen nu precies lopen. In zo’n geval oriënteer je je op plaatsen in de
buurt, maar die lijken op elkaar qua
naam: Desna, Druja, Dvinsk, Drissa in
tal van spellingen.
De oplossing kwam uiteindelijk uit de
kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, uit boeken uit het Oost Europa
Instituut en via het internet. Beide
dorpjes Jazno en Vjazyn bestonden
vroeger en bestaan nog steeds en zijn
gelegen zoals zojuist is aangegeven.
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Bij de Duitse inval van 1941 was Vilnius op 26 juni volledig in Duitse handen. Duitse troepen stonden de 22ste al
voorbij Kaunas over de rivier de Westelijke Dvina. De Blitzkrieg volgde
niet de kortste lijn maar liep via omsingelingen en verre stoten diep achter
het front.
De historische datum op het stempel
vormde aanleiding tot de veronderstelling dat Jazno door Duitse troepen
op het einde van de eerste dag van de
veldtocht bereikt werd en dat een filatelistisch actieve militair op het plaatselijk postkantoor een bevestiging liet
maken (of zelf fabriceerde) van dit
wapenfeit. Deze gedachte bleek fout.
Het gebied bij Vilejka stond de eerste
dag van de veldtocht al onder druk,
maar het is onwaarschijnlijk dat Jazno
en omgeving op 22 juni al Duitse
voorhoeden gezien hebben.




Overigens, het boek “ Leven met de
Vijand” van Werner Rings leert ons
dat dingen niet altijd zijn wat ze lijken. Zo is het mogelijk dat een ijverige beambte van etnisch Litouwse
komaf zijn bevrijders een plezier wilde doen en vast wat presentjes maakte.
Blijkens de literatuur was de komst
van Duitse troepen in het voormalige
Poolse deel van Wit-Rusland vaak
voor niet-Polen een welkome zaak nadat men de communistische zuiveringen had moeten meemaken. Wie de
zegels ter afstempeling aanbood en
waarom, zal onbekend blijven.
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Een beknopte beschrijving moge duidelijk maken hoe lastig het was om
grenzen vast te stellen voor een staat
die in de loop van de geschiedenis had
opgehouden te bestaan. Uiteraard zijn
daar filatelistische sporen van te vinden, maar of dat ook voor Jazno geldt?
Bij de Derde Poolse Deling van 1795
was het restant van het ooit uitgebreide Pools-Litouwse rijk verdeeld tussen
Oostenrijk, Pruisen en Rusland. Het
toen al sterk gekrompen Litouwen
werd als gouvernement Litouwen aan
het tsarenrijk toegevoegd. Bij dit gouvernement behoorden destijds nog
plaatsen als Grodno/Gardinas, Suvalki
en Brest(-Litovsk). Ook Jazno lag in
dit gouvernement.
Na enige modificaties en geschuif met
districten verdween in 1843 zelfs de
naam Litouwen. Het gebied bestond
nu uit twee gouvernementen, Kovno
(Kaunas) en Vilna (Vilnius, Wilno).
Het eerstgenoemde had begin 20ste
eeuw een overwegend Litouwse bevolking, het tweede werd bevolkt door
Polen, Wit-Russen, Joden en - in kleine minderheid - Litouwers. (Ik ga niet
in op de definitie die destijds gebruikt
werd voor deze categorieën.)
Blijkens Von Hofmann kreeg Jazno
pas in 1916 een functie op postaal gebied, en wel als “ . .” (volostnoje
pravlenije), dat is een kantoortje waar
een ambtenaar van een district of beheerder van een bedrijf dat tevens post
in ontvangst nam, enkele postale handelingen verrichtte. Helaas meldt FuJDOHYLþLXVJHHQQDDPRISRVWVWHPSHO
hoewel die blijkens “ Russian Postmarks” van Kiryushkin in principe wel
voorkomen. Soms gebruikte men een
stempel van het bedrijf of de bestuurlijke instantie. Speelden de snelle
ontwikkelingen aan het front een rol?
Het gebied was ongetwijfeld overstroomd door vluchtelingen.
Wanneer men leest over de loop der
gebeurtenissen van 1918-1923, dan
valt de bestuurlijke chaos op waarin
de bewoners van het ex-gouvernement
Vilna een weg moesten vinden.

Zij zagen legers en bestuurders komen
en gaan. Hahne’s “ Die Inflation der
Markenwaehrungen und das postalische Geschehen im litauischpolnischen Raum” biedt een boeiend
overzicht van bijvoorbeeld de financiële aspecten van de zaak.
De grenzen van het nieuwe Litouwen
waren onduidelijk. Voor de geallieerden, voor Polen en voor Litouwers
was het de vraag of men terug zou
gaan naar het oude Pools-Litouwse
rijk, of naar het Litouwen dat wij kennen als groothertogdom uit de Middeleeuwen.
Onder de Duitse bezetting was in Litouwen een Nationale Raad voor de
onafhankelijkheid in het leven geroepen die voorzichtig moest opereren.
Eind 1918 kwam het tot de vorming
van een regering en van de Litouwse
Staatsraad. In de laatste waren zetels
ingeruimd voor niet-Litouwers, een
teken dat men de nieuwe staat niet automatisch wilde beperken tot het
overwegend Litouws sprekende gebied. De voor Polen bestemde zetels
bleven leeg.
De territoriale gedachten reikten soms
ver: de gouvernementen Kaunas, Vilna, Suwalki en steden als Grodno,
Brest en Königsberg waren “ in the
picture” . Het nationaliteitenvraagstuk
vormde met name een groot probleem
in de beoogde hoofdstad, Vilnius,
waar Litouwers na eeuwen Poolse invloed een kleine minderheid vormden.
In het gouvernement Kaunas vormden
Litouwers de overgrote meerderheid
van de bevolking.
Het grootste deel van het gouvernement Vilna had weinig Litouwse bewoners. Litouwers waren verder te
vinden bij Memel (LitouwV.ODLS GD 
en in delen van Letland.
'H3RROVHOHLGHU3LáVXGVNLVWUHHIGH
naar de oude glorietijden met een eigen status voor Litouwen. De bolsjewieken leken te streven naar een kleiner gebied, dat meer leek op het middeleeuwse Litouwen, met een duidelijke positie voor de diverse bevolkingsgroepen uit die regio.
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Problemen rond de grenzen met het
nieuwe Letland bleven spelen tot in de
jaren ’ 30. De bolsjewieken riepen in
februari 1919 de Litouws-Witrussische Radenrepubliek in het leven.
Deze republiek, ook wel LitBel geheten, had in het oostelijk deel van het
gouvernement Vilna als provincie
“ Vilejka” op de kaart staan. Jazno lag
in deze provincie. Zou hiervan iets te
vinden zijn opfilatelistisch gebied?
Gewone binnenlandse brieven en
kaarten werden in de beginperiode
van de bolsjewieken (1919-1920)
weliswaar ongefrankeerd bezorgd,
maar in principe wel gestempeld.
Poolse troepen verdreven de bolsjewieken, bolsjewieken op hun beurt
verdreven de Polen, de Polen keerden
terug. Poolse vrijwilligers en troepen
van generaal Zeligowski grepen de
macht in Vilna en lieten het deel uitmaken van het gebied Litwa Srodkowa, samen met het op de bolsjewieken veroverde oostelijke deel van
het gouvernement Vilna. En passant
speelden ook nog Witte troepen een
rol, deels samen met Duitse optredend
tegen communistische troepen.
De Westerse geallieerden accepteerden de jonge Litouwse regering niet
onmiddellijk. Belangrijker vond men
het om Polen te steunen tegen het
communistische gevaar. Litouwen
kreeg dan ook geen politieke steun bij
haar claims.
Militairen, w.o. maarschalk Foch stelden een demarcatielijn voor, waarbij
Vilna bij Polen kwam. De gedachte
was verder dat de opschudding in Litouwen weer gekalmeerd kon worden
door de Litouwse eisen ten aanzien
YDQ0HPHO.ODLS GDWHHUNHQQHQ'H
Volkenbond kon weinig uitrichten
toen Memel door Litouwen geannexeerd werd.
Uiteindelijk kwam “ West-Witrusland” , zoals de bolsjewieken het
noemden, inclusief Vilna (Pools: Wilno), als autonoom gebied onder de
QDDP/LWZD URGNRZD &HQWUDDO/itouwen) onder Pools bestuur. Al snel
ging het op in Polen (DIE).
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Jazno zal uiteindelijk Poolse postzegels gebruikt hebben en aanvankelijk wellicht zegels van Centraal LiWRXZHQ)XJDOHYLþLXVJHHIWVWHPSHOV
van “ localities in Polish cancels” ,
maar Jazno trof ik niet aan.
In augustus 1920 sloot Moskou een
verdrag met Litouwen. Moskou kwam
een grens overeen met Litouwen (het
uiterste westen van het oude gouvernement werd Litouws) en erkende
Vilnius als Litouwse hoofdstad, daarbij aantekenend dat gelet op de bevolkingssamenstelling de Litouwse claim
niet sterk was.
Op 10 oktober 1939 mocht Litouwen,
conform afspraken gemaakt tussen
Stalin en Hitler, de stad Vilnius en het
omliggende gebied aan haar territorium toevoegen, hetgeen op 28 oktober daadwerkelijk geschiedde. “ urbs
Vilnus metropolis lithuanica recuperata” , juichten de postzegels. Molotov
sprak hierbij van het “ morele recht op
Vilnius, ook al is de bevolking overwegend niet-Litouws” . Het deed er
ook niet toe, want de inlijving van de
Baltische staten was al voorzichtig begonnen.
Van het Poolse gebied van het oude
gouvernement Vilna voegde de Sovjet-Unie de oostelijke delen aan de
Witrussische Volksrepubliek toe. In de
sovjetvisie was dit gebied ten onrechte
Pools geworden. En Jazno?

De bestuurlijke indeling van de nieuw
verworven Witrussische gebieden
kende, blijkHQVKHWVWHPSHO³9LOHåN
obl.” , een provincie Vilejka waarin
Jazno ligt. Een Russische landkaart
van 1940 bevestigde dat het gebied
onder die administratieve naam aan
Wit-Rusland was toegevoegd.

)DVH
(HQYROJHQGHZHJ"

Op grond van de ligging in het tsaristische gouvernement Vilna en later in
het Poolse Centraal Litouwen zou Jazno nog “ net” tot het Baltische gebied
gerekend mogen worden. Mijn stempel Jazno is dan een soort nakomer,
een stille getuige van een wankele
grens. Ik kan nog op zoek gaan naar
andere filatelistische getuigen, maar
Jazno lijkt te klein om filatelistische
sporen achtergelaten te hebben. Ik
verwacht iets meer succes bij plaatsen
als Lida, Vilejka of MRORGHþQR
De verzamelaar van Baltische gebieden kan desgewenst de lijn van de geschiedenis volgen en stempels zoeken
van plaatsen die, startend in het gouvernement Vilna, via de Ober.-Ostbezetting van de Eerste Wereldoorlog
eerst in Centraal Litouwen belandden,
toen in Polen, daarna in de SovjetUnie, tenslotte in het Duitse Ostland.
In stilte hoop ik dat de komende tijd
opeens Jazno-stempels en poststukken
zullen opduiken…. 

2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002
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Enige jaren na het feitelijke herstel
van de onafhankelijkheid in 1991 hebben de respectieve posterijen deze
vooroorlogse draad weer opgepakt. In
dit artikel wil ik, voor zover mogelijk,
een overzicht geven van de sinds 1991
in Estland uitgegeven briefkaarten en
briefkaartformulieren met de eventueel daarbij gebruikte gelegenheidsstempels. Daarnaast wordt ook een
overzicht gegeven van Eerste-Dagvan-Uitgifte (EDU)- briefkaarten en
Eerste-Dag-van-Uitgifte (EDU)maximumkaarten.
Pas in 1999 werd de eerste briefkaart
sinds de herbevestiging van de onafhankelijkheid uitgegeven. Deze eerste
briefkaart was geïllustreerd. Het ingedrukte zegelbeeld toont de drie leeuwen (eigenlijk luipaarden) van het
Estse wapen met daaronder de landsnaam en de nominale waarde van Kr.
3,10 (tarief drukwerk binnenland).
Linksonder is het nieuwe postcentrum
van Tallinn afgebeeld waaraan de
briefkaart is gewijd (zie DIE). Op de
achterzijde zijn de omtrekken van dit
postcentrum afgebeeld. De verkoopprijs zou Kr. 6,- bedragen hebben.
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In de loop van 1999 werden nog vier
geïllustreerde briefkaarten uitgegeven
met linksonder afbeeldingen uit de
plaatsen Pärnu, Narva en Rapla en van
het Matsimäe hoogveen. De achterzijden (de schrijfzijden) zijn blanco. De
frankeerwaarde is Kr. 3,10. De zegelbeelden tonen de wapens van de stad
Narva en de districten Pärnu, Rapla en
Järva.
In 2000 verschenen wederom twee geillustreerde briefkaarten. De ene ter
gelegenheid van het Ests-Finse zangen dansfestival met een universele
frankeerwaarde.
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De andere naar aanleiding van de internationalepostzegeltentoonstelling in
Tallinn, met een frankeerwaarde van
Kr. 3,10.
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In 2001 volgden drie geïllustreerde
briefkaarten. Een daarvan is gewijd
aan het wereldkampioenschap skiën
van Andrus Veerpalu (ook op de
Olympische Winterspelen van 2002 te
Salt Lake City succesvol) en heeft een
universele frankeerwaarde. De tweede
briefkaart is uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van
de Estse landbouwuniversiteit met een
frankeerwaarde van Kr. 3,60, tarief
drukwerk binnenland. De derde briefkaart was gewijd aan het Pirita klooster, ook weer met een universele frankeerwaarde. Alle briefkaarten zijn
voorzien van het embleem van de Estse posterijen plus een volgnummer
(van 1 t/m 10). 7DEHO geeft een
overzicht van de sinds 1991 door de
posterijen uitgegeven briefkaarten.
Behalve de briefkaarten hebben de
Estse posterijen ook een aantal geïllustreerde gelegenheidsbriefkaartformulieren uitgegeven, alle voorzien van
het logo der posterijen en een volgnummer. Daarnaast zijn er ook briefkaartformulieren ter gelegenheid van
de eerste dag van uitgifte van postzegels uitgegeven, onder meer in de
vorm van een maximumkaart. Samengevat kan gesteld worden dat er drie
typen briefkaartformulieren zijn uitgegeven, namelijk:
1. rechttoe rechtaan: “ POSTKAART”
+ logo posterijen; o.a. gebruikt
voor de Dag van de Briefkaart
2000 en 2001 (DIE);
2. geïllustreerde gelegenheidsbriefkaartformulieren: logo posterijen +
volgnummer met links op de
adreszijde een op de gelegenheid
betrekking hebbende afbeelding en
soms op de andere zijde een afbeelding; bij deze briefkaartformuieren werden de zegels voorzien
van een gelegenheidsstempel
(DIE);
3. briefkaartformulieren t.g.v. de Eerste Dag van Uitgifte (EDU):
“ POSTKAART” + logo posterijen;
gebruikt voor zegels met een frankeerwaarde beneden dat van het
(binnenlandse) brieftarief; de zegel
werd voorzien van het stempel
EDU.
HET BALTISCHE GEBIED 41 | 

4. maximumkaarten: “ MAKSIMUMKAART NR” + volgnummer, met
postzegel en stempel EDU
Nog voor dat de Estse (staats)posterijen briefkaart(formulieren) begonnen
uit te geven had het postkantoor te
Tartu reeds een briefkaartformulier
uitgebracht (DIE).

 h:76*
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7DEHO geeft een overzicht van de
door de posterijen uitgegeven gelegenheidsbriefkaartformulieren.
DeWDEHOOHQHQ geven een overzicht van de EDU-briefkaartformulieren en van de maximumkaarten.
Vermeld moet worden dat (klaarblijkelijk) een van de vroege briefkaartformulieren (nr. 4, Viru Straat in Tallinn) in 1999 werd gebruikt als loterijbriefkaart. Daarbij werd de achterzijde
additioneel bedrukt met een loterijnummer, tekst en het silhouet van Tallinn. In 2000 en 2001 zijn op standaardbriefkaartformulieren ter gelegenheid van de Dag van de Briefkaart
gelegenheidsstempels van de diverse
steden gebruikt.
Aangezien ik niet over alle informatie
beschik vertonen de overzichten enkele hiaten. Bij deze verzoek ik de lezers
om inlichtingen betreffende deze hiaten in de vorm van een korte beschrijving, tekst en vorm van het eventueel
gebruikte gelegenheidsstempel en (zo
mogelijk) een fotokopie van het betrokken stuk. In de toekomst hoop ik
dan een vollediger beeld te kunnen
geven geven in een van de afleveringen van Het Baltische Gebied. 
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1

25- 1-1999

2
3
4
5
6

12- 1-2000

7

8- 7-2000

8

26- 3-2001

9

25- 8-2001

10

15- 9-2001

11

14- 5-2002

12

20- 5-2002
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Kr. 3,10
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Y
DW-BL

Kr. 3,10

DW-BL

Kr. 3,10

DW-BL

Kr. 3,10

DW-BL

Kr. 3,10

DW-BL

universeel

DW-WW

EDU

L. Lõhmus

Kr. 3,10

DW-BL

EDU

L. Lõhmus

universeel

DW-WW

EDU

L. Lõhmus

Kr. 3,60

DW-BL

EDU

L. Lõhmus

universeel

DW-WW

EDU

V. Lillemets

universeel

DW-WW

EDU

J.Kass
Ü. Marks

universeel

DW-WW

EDU



O: Postcentrum van Tallinn
AZ: Rijkswapenleeuwen
O: Modderbaden, Pärnu
AZ: wapen Pärnumaa
O: Hermannsburcht, Narva
AZ: wapen Narva
O: Administratiekantoor, Rapla
AZ: wapen Raplamaa
O: het meer Pühajärv, moeras van Matsimäe AZ: wapen Järvamaa
O: Ests-Fins zang- en dansfestval te
Tallinn
AZ: symbolische voorstelling, gezicht op
Tallinn
O: Internationale postzegeltentoonstelling
te Tallinn
AZ: symbolische voorstelling
O: Andras Veerpalu wereldkampioen skiën
AZ: skiër
O: 50-jarig bestaan Estse Landbouwuniversiteit
AZ: symbolische voorstelling
O: Pirita (Brgitte) Klooster
AZ: Pirita
O: Eurovisiesongfestival
AZ: schilderspalet met tekst
O: Birdeurovision
AZ: vogel met jongen
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V. Lillemets
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(1?)

11- 2-1996

(2?)
(3?)
(4?)

1996

5

19- 7-1996

6

23- 8-1996

7

9- 2-1997

8

8- 2-1998

9
10

?
2- 4-1998

11

19- 7-1998

12
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O: 28e skimarathon van Tartu
AKV: sneeuwkristallen
AKA: marathonroute
?
?
O: (historisch Tallinn?)
AKV: Virusstraat te Tallinn
O: 75 jr 1e postvlucht Stockholm- Tallinn
AKV: kaart Zweden en Estland

J. Saar

O: Ests-Finse stads- en gemeentevriendschapsbijeenkomst te Pärnu
AKV: kaart en vlaggen Finland en Estland met tekst
O: 29e skimarathon van Tartu
AKV: sneeuwkristal met ski
AKA: marathonroute
O: 30e skimarathon van Tartu
AKV: sneeuwkristal met ski’ s
AKA: marathonroute
?
O: 310 jr scheepspostlijnvaart Tallinn-Stockholm
AKV: kaart Stockholm en Estland met
17e eeuws schip
O: padvind(st)ersjamboree
AKV: eik, boek, padvindersembleem

?

31- 8-1998

O: staatsbezoek Noorse koningspaar aan Estland
AKV: Noorse koningspaar

?

13
14
15

?
?
23- 2-1999

16

3- 6-1999

17
18

?
7- 7-1999

19

3- 7-1999

20

21- 9-1999

21

2- 2-2000

22

9- 7-2000

23

7- 8-2000

24

24- 9-2000

25

9-11-2000

26

13-11-2000

27

18- 3-2001

28

?

?
?
O: 125e geboortedag vroegere president
Konstantin Päts
AKV: Konstantin Päts
O: 600 jr Huis van de Zwarthoofd broederschap
AKV: gevel van huis
AKA: voorzijde, gevelsteen
?
O: zang- en bierfestival van Tallinn
AKA: silhouet Tallinn, bierpul met Zon
O: 23e nationale zangfestival te Tallinn
AKV: tekst op achtergrond bos
AKA: tekst en muziek Nationale Hymne
O: Tõnu Õim 2x wereldkampioen
korrespondentieschaak
AKV: schaakdiagram
AKA: diagram korrespondentieschaak
O: 80 jr Vredesverdrag van Tartu
AKV: foto verdragsondertekenaars
O: 10e tentoonstelling filatelistenvereniging
Estonia, Tallinn
AKV: Kudjala Toren
O: 9e internationaal Fins-Oegrisch kongres te Tartu
AKV: Estse traditionele gordel
O: wereldhartdag
AKV: hart als duif en bloem
O: 85-jarig bestaan Polytechnische Universiteit te
Tallinn / 100e geboortedag Arnold Isotamm
AKV: universiteitsgebouw, A. Isotamm
AKA: universiteitsgebouw
O: Dag van de Briefkaart, loterijlot
AKV: zonnebloem
AKA: tekst en loterijnummer
O: zeiltocht rond de wereld van Ests jacht Lennuk
AKV: zeiljacht Lennuk
AKA: route zeiljacht
?
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28. TARTU MARATON 11.02.1996 ELVA EESTI
POST

J. Saar
?

?

TALLINN 19.07.1996 75 aastat esimesest postilennust
STOCKHOLM-TALLINN Första postflyget 75 år EESTI POST
EESTI-SOOME SÕPRUSLINNADE 23.08.1996
PÄRNU EESTI POST JA-VALDADE KOKKUTULEK
EESTI POST ELVA 9.02.1997 29 TARTU MARATON

?

OTEPÄÄ 8.02.1998 30. TARTU MARATON EESTI
POST

R. Matkiewicz

TALLINN 2.04.1998 EESTI POST TALLINNSTOCKHOLM 310

?

EESTI SKAUTIDE JA GAIDIDE I SUURLAAGER
TÜRI 19.07.1998 TAGAMETSA EESTI POST /
[idem, met datum 25.07.1998]
NORRA KUNINGAS HARALD V JA KUNINGANNA SONJA EESTIS EESTI POST TALLINN
31.08.1998

?

PRESIDENT KONSTANTIN PÄTS . 125 AASTAT
SÜNNIST EESTI POST TALLINN 25.02.1999

V. Lillemets

3.06.99 600 AASTAT MUST PEADE VENNAS
KONDA TALLINNA VANALINNA PÄEVAD
.EESTI POST.

V. Lillemets

ÕLLESUMMER 07-07-1999 ÕLLESUMMER EESTI
POST TALLINN
XXIII ÜLDLAULUPIDU 1999 TALLINN 3.07.1999
EESTI POST / [idem, met datum 4.07.1999]

?
?

KIRIMALE TALLINN 21.09.99 KIRIMALE EESTI
POST TÕNU ÕIM Kahekordne maailmameister

?

TARTU 2.02.2000 80 AASTAT TARTU RAHU EESTI POST
09.07.2000 ESTONIA X NÄITUS TALLINN EESTI
POST

L. Lõhmus
J. Kass / Ü.
Marks
J. Tammsaar
J. Saar

IX Rahvusvaheline Fennougristika Kongress fU Tartu
7.8.2000
MAAILMA SÜDAMEPÄEV 24.09.2000 TALLINN
EESTI POST
EESTI POST ARNOLD ISOTAMM 100. 9.11.2000
TALLINN

E. Laube

13.11.2000 PÄRNU POSTKAARDIPÄEV

J. Saar

TALLINN 18.03.2001. EESTI LIPP ÜMBERMAAILMAREISILT TAGASI EESTI POST
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29

14- 7-2001

30
31

?
1-12-2001

32

12- 4-2002

33

12- 4-2002

geen
nr

13-11-1999

geen
nr

18- 7-2000

O: padvind(st)ersjamboree Hõimusild
AKV: karikatuur, kampbijeenkomst
?
O: 10 jr Estonian Air (Estse Lucht vaartmaatschappij)
AKV: vliegend passagiersvliegtuig
O: Estse medaillewinnaar Olympische Winterspelen
AKV: medaillewinnaar Mati Alaver
O: Estse medaillewinnaar Olympische Winterspelen
AKV: medaillewinnaar Jaak Mae
O: Dag van de Briefkaart
AKV: Virustraat te Tallinn
AKA: silhouet Tallinn en loterijnummer
O: postkantoor van Nõmme
AKV: standaardbriefkaartformulier
AKA: postkantoor Nõmme

?

HÕIMUSILD ESÜ 14-07-2001 EGL • TÜRI • EESTI
SKAUTIDE JA GAIDIDE SUURLAAGER

L. Lõhmus

J. Saar

10 ESTONIAN AIR LENNU- AASTAT EESTI POST
01.12.2001 TALLINN
TALLINN F
12.4.02 EESTI
TALLINN F
12.4.02 EESTI
13.11.1999 TALLINN POSTKAARDIPÄEV

?

TALLINN a 18-07-2000 NÕMME

L. Lõhmus
L. Lõhmus
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1998-1

19- 1-1998

1998-2

5- 5-1998

1999-3

17- 7-1999

1999-4

1-12-1999

2001-5

22-11-2001

O: gebruikszegel Rijkswapen, Kr. 3,10 (314)
AKV: wapenleeuwen
O: Europazegel – festivals, Kr. 5,20 (325)
AKV: traditioneel ornament
O: Suur Munamägi, hoogste punt, Kr. 5,20 (348)
AKV: interieur utkijktoren met uitzicht
AKA: kaart van Estland
O: kerstloterijzegel, Kr. 3,10 (361)
AKV: kerstman met kinderen
O: kerstzegel, Kr. 3,60 (423)
AKV: sneeuwkristal

2
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?

TALLINN 19.01.98 ESIMENE PÄEV

?

TALLINN 5.05.1998 ESIMENE
PÄEV
ESIMENE PÄEV TALLINN 17
JUULI 1999

J. Saar
P. Niinepu
L. Lõhmus

TALLINN 1.12.1999 ESIMENE
PÄEV
22.11.01 ESIMENE PÄEV TALLINN
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1

13-11-1993

?

2/3

3-12-1993

4/7

27- 6-1994

8/9

23- 8-1994

10

27- 9-1994

11/12

15-11-1994

13/14

30- 3-1995

15/16

15-11-1995

17/18

26- 3-1996

19/20

12-12-1996

21/22

10- 6-1997

23

27-11-1997

24(/25
?)

21- 8-1998

(25?)
(26)

?

27/28

12- 9-2000

29

10- 1-2001

30

7- 8-2001

31/32

7-11-2001

33

12- 4-2002

O: 75-jarig bestaan Estse poserijen
AMK: eerste postzegel van Estland;
Z: afbeelding eerste postzegel met embleem (214)
O: kerstzegels
AMK: domkerken te Tallinn en Haapsalu
Z: kerstzegels 1993 (216/217)
O: Wereldnatuurfonds (WNF/WWF)
AMK: gelijk aan de zegels
Z: WNF-zegels (229/232)
O: traditionele klederdrachten (1e serie)
AMK: klederdrachten van Jämaja en Mustjala
Z: klederdrachtzegels 1994 (235/236)
O: 75-jarig bestaan Ests Kunstmuseum
AMK: straatbeeld met museumgebouw
Z: Ests kunstmuseum (238)
O: kerstzegels
AMK: kerken van Urvaste en Ruhnu
Z: kerstzegels 1994 (240/241)
O: traditionele klederdrachten (2e serie)
AMK: klederdrachten van Muhu
Z: klederdrachtzegels 1995 (248/249)
O: kerstzegels
AMK: Toompea-Kaarlikerk, Tallinn; St Martinikerk, Türi
Z: kerstzegels 1995 (270/271)
O: traditionele klederdrachten (3e serie)
AMK: klederdrachten van Emmasti en Reigi
Z: klederdrachtzegels 1996 (274/275)
O: kerstzegels
AMK: kerken te Harja-Modise en Tallinn
Z: kerstzegels 1996 (290/291)
O: traditionele klederdrachten (4e serie)
AMK: klederdrachten van Ruhnu en Vormsi
Z: klederdrachtzegels 1997 (306/307)
O: kerstzegel
AMK: kerk te Halliste
Z: kerstzegel (312)
O: traditionele klederdrachten (5e serie)
AMK: klederdracht(en?) van Kihnu
Z: klederdrachtzegel(s?) 1998 (330/331?)
O: (kerstzegels?)
AMK: ?
Z: ? (336/337)?
O: traditionele klederdrachten (6e serie)
AMK: klederdrachten van Hargla en Pölva
Z: klederdrachtzegels 2000 (378/379)
O: Erki Nool, Olympisch kampioen tienkamp
AMK: Olympisch kampioen Erki Nool
Z: Olympisch kampioen Erki Nool (390)
O: 10 jaar herstel onafhankelijkheid
AMK: zwaluw boven Ests landschap
Z: nationale vogel zwaluw (410)
O: traditionele klederdrachten (7e serie)
AMK: klederdrachten van Paistu en Tarvasu
Z: klederdrachtzegels 2001 (421/422)
O: Andrus Veerpalu, Olympisch kampioen skiën
AMK: Olympisch kampioen Andres Veerpalu
Z: Olympisch kampioen Andres Veerpalu (433)
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5RQDOG5HXGHULQN

,QGLWDUWLNHOEHVFKULMILNZDWKHWKHUVWHOYDQGH
RQDIKDQNHOLMNKHLGYDQGH%DOWLVFKHODQGHQYRRU
PLMDOVSRVW]HJHOYHU]DPHODDUEHWHNHQGH
(HQSROLWLHNHRPZHQWHOLQJ]RDOVKHWKHUVWHOYDQ
GHRQDIKDQNHOLMNKHLGYDQGH%DOWLVFKHODQGHQ
KHHIWHHQJURRWDDQWDOSRVWDOHJHYROJHQ

Voor 1990 had ik me wel eens afgevraagd hoe dat in de periode 19181920 was gegaan. Ik kon me bijvoorbeeld niet voorstellen dat ik nog eens
ongetande postzegels zou kopen of
gemengde frankeringen op brieven
zou aantreffen. Dat was iets van lang
geleden en voorgoed voorbij. Het liep
allemaal heel anders.
In juli 1991 bezocht ik alle drie de
Baltische landen. Op een avond werd
toen omstreeks tien uur door Russische troepen geschoten in het station
van Riga. Die dag was ik vroeg in de
avond via dat station teruggegaan naar
mijn gastgezin in J UPDOD*HEHXUWenissen, die je anders op t.v. ziet, komen dan wel dichtbij. Vlak daarna
reisde ik naar Litouwen. Daar ging ik
met mijn Litouwse vriend naar het
hoofdpostkantoor van Vilnius. Hij had
wat postzegels nodig. Voor mijn ogen
werden postzegels van het vel afgeknipt, alsof een tijdmachine mij ruim
70 jaar terugbracht in de tijd. Ik heb
toen zelf ook een paar van die postzegels gekocht (DIE).
Tevens bezochten we het parlement en
spraken daar met een paar soldaten.
Eén van hen werd tijdens de Moskoucoup van augustus door Russische
troepen doodgeschoten. Die herinnering geeft toch een bepaalde context
aan de postale bewijzen van de hier
beschreven politieke omwenteling.
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Vanaf 1991 heb ik van postzegelvrienden in de Baltische landen postzegels en poststukken toegestuurd gekregen. Daarnaast kreeg ik van hen en
van een aantal mensen in Nederland
brieven, die ze in de jaren 1990-1992
ontvingen. Daar was ook zakelijke
post bij.
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Ik heb nu een bescheiden verzameling
poststukken uit de Baltische landen
die in de periode van het herstel van
de onafhankelijkheid werden verzonden. Het aardige is dat in zo’n verzameling verschillende postale gevolgen van deze politieke omwenteling te
vinden zijn.
Wat mij opvalt bij de gekregen brieven is dat er in 1988 en 1989 een aantal in Riga werd afgestempeld met een
volledig Russischtalig stempel. Zielig
commentaar van Russen in Letland
over discriminatie, omdat nu alles in
het Lets gaat in Letland, komt dan wel
in een ander daglicht te staan. Ik heb
gepoogd het herstel van de onafhankelijkheid, voor zover die postaal in mijn
verzameling waar te nemen is, logisch
te ordenen. Eerst keek ik naar de postzegels (ook de ingedrukte) en de
waardestempels, vervolgens naar de
stempels en de eventueel gebruikte
aantekenstrookjes en tenslotte naar de
enveloppe zelf.
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Afbeelding 2 toont de beginsituatie.
Volledig Russischtalige enveloppe
met ingedrukt sovjetzegel en tweetalig
sovjetstempel van Gulbene met CCCP
en sovjetster, maar met als datum
27-12-91. Letland was toen al wel
weer onafhankelijk.
De volgende enveloppe (DIE) is ook
volledig Russischtalig, maar nu met
een sovjetstempel waaruit CCCP, de
VRYMHWVWHUHQ&&3DFKWHU
]LMQJekapt. Het stempel is trouwens wel eentalig Russisch en het heeft als datum
05-01-92.
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Afbeelding 4 toont een volgend stadium. Weer een volledig Russischtalig
postwaardestuk (70 jaar sovjetpostzegels, als ik het goed begrijp) met
een bijgeplakte sovjetzegel, maar met
HHQ/HWVWDOLJVWHPSHOYDQ1 WDXUHPHW
als datum 26-11-1 WDXUHOLJW
hemelsbreed ongeveer 20 km ten
oosten van Sigulda en circa 30 km ten
zuiGHQYDQ& VLV
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Afbeelding 5 toont een vergelijkbare
situatie: een Russischtalige luchtpostbrief met een ingedrukt sovjetzegel en
een stempel in de Estse taal (Tallinn,
10-11-91).
De volgende Russischtalige luchtpostbrief (DIE) werd ontwaard met
het eentalige, Litouwse stempel van
Birstonas. De brief draagt tevens het
stempel "Lietuvos Respublikos Pastas". De datum is opmerkelijk:
11-07-91. Dat is voor de augustuscoup. Via welke route heeft deze brief
Nederland bereikt? Dat weet ik helaas
niet. Maar het moet haast wel via een
directe luchtverbinding van Vilnius
met West-Europa zijn.
De Russischtalige brief (DIE) met
een plaatje en Letse tekst luidt een
volgend stadium in. Deze brief heeft
behalve een ingedrukt sovjetzegel en
een gekapt Russischtalig stempel van
Riga, ook een Letstalig waardestempel
van de Letse post. De datum in het
stempel is 23-12-1991.
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De tweetalige brief (DIE) heeft behalve een ingedrukt sovjetzegel, ook
een waardestempel in de Estse taal
van de Estse post. Vanwege de hoge
inflatie is de frankeerwaarde in letters
uitgedrukt. Het stempel is in de Estse
taal (Tallinn, 01-07-92).
De volgende brief (DIE) heeft een
ingedrukt sovjetzegel, een Litouws
waardestempel en twee Litouwse zegels. Het stempel is Litouws, maar helaas slecht leesbaar. Van de datum is
alleen het jaartal 92 leesbaar.
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Een ander postaal gevolg is een sovjetzegel met opdruk van een land dat
zijn onafhankelijkheid herkreeg. Afbeelding 10 toont hiervan een voorbeeld. “Latvija” en de waardeaanduiding op een sovjetzegel. Het Rigastempel is eentalig Lets, maar de datum is niet leesbaar. Ik ontving de
brief op 13-4-1992. Interessant is het
aantekenstrookje in het Frans, de internationale postale taal. De tekst luidt
“R.S.S. de Lettonie”, dus Socialistische Sovjetrepubliek Letland.
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In het volgende stadium worden postzegels van het weer herrezen land gebruikt, maar valt er toch wel het een of
ander van de voorbije Russische bezetting te merken. Bij de Russischtalige enveloppe (DIE) met Letse
postzegel is dat het Russischtalige
gekapte Riga-stempel en de enveloppe
zelf. Het stempel bevat “92” en werd
mogelijk op 13-05-92 geplaatst. Op de
Litouwse enveloppe (DIE) zitten
een ongetande en een (spijtig genoeg
beschadigde) getande Litouwse postzegel. Het waarschijnlijk gekapte
stempel is echter tweetalig, met natuurlijk Vilnius eerst in het Russisch
en daarna in het Litouws. De datum in
het stempel is 25-12-91. Voor Vilnius
en gelet op de datum vind ik het tweetalige stempel verrassend. Wanneer
andere verzamelaars ook een of meer
van dergelijke poststukken bezitten,
verneem ik dat graag. Het Estse voorbeeld (DIE) bevat een slecht leesbaar machinestempel met “Eesti Post”,
echter zonder datum (zelf vergat ik de
aankomstdatum te noteren). In het
aantekenstempel wordt Tallinn op zijn
Ests vermeld. De toevoeging luidt
echter "Est. SSR". Weer Socialistische
Sovjet Republiek. Mij is niet duidelijk
welke taal is gebruikt voor "Est SSR".
Frans of Ests kan het niet zijn; Engels
zou wel kunnen.
De Letse enveloppe van 29-02-92 met
eerste-dag-stempels (DIE) toont
zegels met gebeeldhouwde figuren
van het vrijheidsmonument en de oorlogsbegraafplaats. Het eerste-dagstempel is in het Lets en Frans, zoals
het hoort, en bevat de tekst van het
vrijheidsmonument 7 9=(0(,81
%5 9,%$, 9RRUYDGHUODQGHQYULMheid). Kan het Letser? Toch zit er een
addertje onder het gras. Het aantekenstrookje bevat de tekst “R.S.S. de Lettonie”, dus Socialistische Sovjetrepubliek.
2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002
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De volgende brief (DIE), ook met
Letse zegels en eerste dagstempels in
het Lets en Frans, is van eerdere datum, nl. 08-02-1992. Op deze brief is
“ R.S.S.” op het aantekenstrookje met
ballpoint door een postbeambte doorgestreept.
Ik bezit een andere brief met hetzelfde
type aantekenstrookje waarvan alleen
de letters “ S.S.” zijn doorgestreept,
waardoor er “ R. de Lettonie” staat:
dus Republiek Letland.
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Zelfs de voorkant van de enveloppe
met de kaart van Estland, de kleuren
van de Estse vlag en de zwaluw erop
(DIE), gefrankeerd met een gewone
Estse postzegel en ontwaard met Estse
stempels, heeft iets waardoor het de
politieke omwenteling toont.
Het stempel bij de kaart bevat de tekst
"EESTI POSTI TAASSÜND". Letterlijk vertaald "Wedergeboorte van de
post van Estland". Waarschijnlijk is
"Het postbedrijf van Estland herrezen"
een betere vertaling. Dat gebeurde op
01-10-91. De achterkant bevat twee
Russische teksten en, nog verrassender, een Litouwse tekst (die aangeeft
dat de enveloppe in Litouwen is gedrukt?). Kortom, het bekijken van de
achterkant van een brief is ook in dit
geval nuttig.
De laatste-dag-enveloppe van Letland
(DIE) is een duidelijk voorbeeld
van de politieke omwenteling. Want
30-06-1992 was in Letland de laatste
dag dat sovjetzegels gebruikt mochten
worden voor frankering. Het stempel
is drietalig Lets, Frans en Russisch.
De tHNVW³S G M GLHQD´EHWHNHQWGH
laatste dag" en niet "een laatste dag".
Het Lets kent geen lidwoord, maar het
bijvoeglijke naamwoord heeft een onbepaalde verbuiging (een) en een bepaalde verbuiging (het of de). Overigens heeft ook deze brief een aantekenstrookje met “ R.S.S. de Lettonie”
waarvan geen letters zijn doorgestreept. Het is interessant om na te
gaan of na 30 juni 1992 echt geen sovjetzegels meer ter frankering zijn gebruikt. Het zou mij niet erg verbazen
als dat wel is gebeurd. Hierbij heb ik
het niet over zegels met opdruk “ Latvija” . Want van deze opdrukzegels
weet ik niet wat officieel de laatste
datum van gebruik is.

2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002

Het sluitstuk van de politieke omwenteling toont de Litouwse eerste-dagenveloppe (DIE). Het gaat om de
toetreding van Estland, Letland en Litouwen tot de Verenigde Naties. Dat
gebeurde op 17-09-1991 met de versnelde procedure, omdat de Baltische
landen ook al lid waren geweest van
de Volkenbond (de voorloper van de
Verenigde Naties). De versnelde procedure voor toetredingen was tientallen jaren niet meer toegepast.
Links op de enveloppe wordt in vier
talen (Engels, Ests, Lets en Litouws)
vermeld dat Estland, Letland en Litouwen lid zijn van de V.N. De Litouwse tekst komt als laatste. Omdat
in het eerste-dag-stempel ook Frans
wordt gebruikt, is dit een vijftalige
enveloppe.
Met de toetreding tot de Verenigde
Naties was het officiële politieke deel
van het herstel van de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen
afgerond. Postaal kostte het meer tijd.
De hernieuwde zelfstandigheid bracht
een verscheidenheid aan postale gevolgen met zich mee. Die verschilden
per land en zelfs binnen de afzonderlijke landen verliepen de postale ontwikkelingen lang niet altijd synchroon.
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Echt gelopen brieven vertellen vaak
een eigen verhaal, maar ze hebben in
een aantal gevallen het nadeel dat ze
beschadigd zijn. Ook kan de stempelafdruk zo matig zijn dat die slechts
gedeeltelijk, of soms zelfs helemaal
niet leesbaar is.
De laatste brief van dit artikel is van
15 maart 1992. De oplettende lezer zal
opgemerkt hebben, dat de brieven niet
in chronologische volgorde zijn gepresenteerd. Dat klopt. Ik heb geprobeerd
een logisch systeem toe te passen. Of
dat echt gelukt is weet ik niet. Wel ben
ik er van overtuigd dat het niet volledig is. Ik hoop aangetoond te hebben
dat zelfs een eenvoudige verzameling
interessant kan zijn én de nodige filatelistische vragen vermag op te roepen. 
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7ZRJUDQGGXFK\OHWWHUVIURP
9LOQDDQGWKHLUSRVWDOKLVWRULFDO
EDFNJURXQG SDJH 
*HUKDUG+DKQH


This article deals with the history of Lithuania from the 13th to the 17th century.
In the 13th century the Grand Duchy of Lithuania was established. Vilna was the
seat of the grand dukes. The marriage of the Lithuanian grand duke Jogaila to the
Polish heiress to the throne Jadwiga resulted in a personal union between the two
countries in 1386. This union was changed to a united state in 1569, governed by
Sigismund II August.
A letter of his is shown. This letter went from Vilna to Warsaw by mail coach and
continued on by messenger. In this period the regular mail deliveries with staging
posts for the horses developed. During the rule of Wladislaus IV Wasa the feudal
system was changed to a tax system (1647). As a result, the mail system became
independent from the feudal system. This marked the beginning of modern postal
services in Poland and Lithuania. A letter signed in 1636 by Wladislaus IV Wasa
is shown.

7KH6ZHGLVKPDLOLQ(VWRQLD
DQG/LYRQLD SDJH 

+DUU\Y+RIPDQQ



The author describes the Swedish postal period in Estonia (1561-1710) and
Livonia (1621-1710). He points out that many people from outside Estonia and
Livonia settled in this area. This is one of the reasons for a mail system developing
which was accessible for everyone in Estonia and Livonia. During this period the
mail system was not an exclusive Swedish matter.
The oldest known ³3RVW2UGQXQJ” by Jacob Becker in Dorpat dates from 1632.
Becker is put in charge of the mail deliveries for this territory of the Swedish
crown and is responsible for the tie-in with the postal services in Sweden and
Finland. In addition, the elector of Brandenburg grants him the privilege of mail
exchange with Memel, which accelerated the development of the BrandenburgPrussian postal system. In 1636 a decree by Queen Christina of Sweden provided
conditions to improve mail deliveries.



The duchy of Courland first worked together with Jacob Becker and Swedish
Mail. In 1685 the duchy had its own mail service. The competition between these
two mail services only ended when these territories came under Russian rule.
The first Swedish postmarks were introduced in 1685. In 1708 the first metal cancellers followed for, among other places, Riga, Pernau and Reval. The article is
illustrated with covers sent from these towns. The author also discusses a letter
from his collection with a controversial Riga postmark.




3DWHQWSRVWLQ/LYODQG SDJH 


/DLPRQV%RþND

In this article the author describes the patent post which functioned in the Russian
province of Livland in the 18th and 19th centuries. During the Czarist period the
word “patent” was used to designate printed orders, circular letters and publications which publicised laws, orders and governmental decisions. The large majority of these were written by the administration of Livland, some 4,500 during the
period 1710-1825.
These patents were sent to the heads of parishes and to landowners. The author
describes the developments and the patent decreed in 1762 which regulates the
transport and delivery of the patents. This regulation was the start of the so-called
parish post. In 1771 and 1782 patents once more described how patents, announements and court letters had to be collected and made public. The parish priests
had to read out the patents from the pulpit.
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0\IDYRXULWHOHWWHU³3RVW0HQ
]HQ´IURP(VWRQLD SDJH 

$UWXU0HQ]HQ

When first leafing through the Estonia handbook of Ojaste and Hurt in 1986 the
author discovered the handwritten marking and postmark of the mail coach station
“MENZEN” ; his own family name.
This mail coach station was situated on the mail route from Valga to Võru. The
name of the small town is Mõniste in Estonian and it is located in the Võru region
in the south-east of Estonia. There is a written marking that dates from 1787, and a
postmark from the period 1833-1875.
The author very much wanted to obtain a letter with “Menzen Postirung” or the
postmark POST MENZEN. He finally succeeded.

0DQ\URDGVOHDGIURP5LJD
SDJH 

0U$YG)OLHU

The author shows, based on five pre-philatelic letters from Riga, that there were
various ways to communicate with Western Europe in the 19th century. Mail
could be sent by train, by boat or part of the way by boat. Various organisations
could be involved in mail deliveries: national mail systems or forwarding agents.
Postage was not always fully paid in advance. As a result, the various postal services determined afterwards what amount of postage was to be paid to each organisation. The travel route of the letters can often only be partly ascertained,
based on postmarks.


7KHDGYHUWLVLQJVKHHWVRI5XVVLD
8QNQRZQ EXW QRQHWKHOHVV YHU\
LQWHUHVWLQJ SDJH 

Advertising is not just a phenomenon of our times. As long ago as 1898, advertising sheets were known in our collection area. These were sheets which were
available from the counter at a reduced rate.

$QGUpGH%UXLQ

The advertising income partly went to the postal services and partly to a children’s
home. The advertising sheets were produced in various regional versions. The St.
Petersburg region is interesting for our purposes.

%HWZHHQ5LJDDQG7DUWX
SDJH 

The author bought a postcard with the text Jurjev/Dorpat/Tartu, “Lettonia” and a
military cachet with the word Riga. This combination was the reason for him to
place three mail items from the period 1915-1919, which are linked with both
Riga and Dorpat/Tartu, in a postal/historical framework.

5XXGYDQ:LMQHQ

He starts with Baedekers Travel Guide “Russia” (1912), which clearly shows that
Riga and Dorpat/Tartu were two very different cities. Not until 1889 were they
linked by a railway line. ‘Lettonia’ on the postcard proved to be the Association of
Latvian students in Dorpat/Tartu, established in 1868. The Association moved to
the new university in Riga in 1919.
During World War I for some time the front line ran in between Riga and Dorpat/
Tartu. The cease fire of 15 December 1917 made mail deliveries between German
and Russian territories possible via checkpoints at the front lines, until 10 February 1918. In the period 1918 - 1919 the military situation strongly influenced the
mail services as the author shows by means of a registered letter which was sent
from Riga to Tartu, but returned in Riga after 9 months.
The article ends with the conclusion on the relationship between Riga and Tartu.
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1LQHGLOLJHQWSRVWDOPXVHVDQGD
ILUVWOLHXWHQDQW SDJH 

7KRPDV/|EEHULQJ








The author describes the “ Kaiserliche Deutsche Zivilpostamt in Dorpat” which
opened on Tuesday 5 March 1918. On this date 20 pfg. and 40 pfg. stamps were
issued as well as a 20 pfg. postal stationery card.
He shows and discusses the commemotative text of the 9 diligent postal muses to
first lieutenant Behrmann. This document provides a unique contribution to determining the mail sent from Dorpat/Tartu. The reverse side of this document
deals with the “ history of the Dorpat stamps” .
In spite of all the data supplied a number of questions remain.





7KH/LEDXHGLWLRQRI
SDJH 


+HLQ]/XNDVFKHZLW]












0LOLWDU\]HSSHOLQVLQ/LWKXDQLD
GXULQJ:RUOG:DU2QH
SDJH

'U9\WDXWXV'RQLHOD

3HWVHULDSRVWDOKLVWRU\UHYLHZ
SDJH 
$OH[DQGHU(SVWHLQ

The author describes the creation of the Libau edition. At the end of 1918 the
German troops withdrew from Estonia and Latvia; only near Libau did some
troops remain. Field post station 168 was also located here, as was the civil Ob.
Ost post office which closed on 4 January 1919.
German business people distrusted the Latvian mail service and preferred to use
the field post station 168. As German stamps with the Ob. Ost overprint were no
longer available, Germania stamps were overprinted with two different rubber
handstamps LIBAU. To enable private letters to be handled by the field post office, the letters were stamped with the official cachet of the German representative
at the Latvian and Estonian government.

The author describes the German military zeppelins which were active during WW I over Lithuanian territory. They were used for reconnaissance, for
communications and for bombing strategic targets.
A number of air ships had Kaunas or Šiauliai as their home port.
The article is illustrated with pictures of zeppelins, hangars and official cachets of
zeppelin crews.

The author describes the history of Petseri from a postal-historical perspective.
Petseri (Pechory in Russian) developed near a convent which was established in
1473. It was situated on a main trading route between Pskov and Livonia along
which a customs office was established in 1677.
The mail route between Riga and Pskov, which opened in 1716, ran through
Pechory. The oldest postmark of the mail coach station dates from 1818. From
1858 – 1877 a triangular postmark numbered 364 was used. The mail coach station was closed down because the Pskov-Valk railway line opened in 1890.
A German post office operated in Pechory from 1 June - 13 November 1918. In
the beginning of 1919, Petseri became a part of the Estonian Republic and an Estonian post office was established here. This operated until the arrival of the Red
Army in 1940. The Soviet Union conquered Estonia. In 1941 German troops invaded the area. The hostilities left their marks on the postal service. On 11 August
1944 the German troops left Petseri and the Red Army returned.
At the end of 1944 Petseri was transferred to the Russian Federation.
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-R\VDQGVRUURZVZLWKVHQWL
3lWV SDJH 

'U3HWHU)HXVWHO

6 W W MDODND SDJH 

6YHQ.UDXO

One of the Estonian stamps from the period between the two World Wars that
were issued in huge numbers is the 10 senti Päts stamp. The author managed to lay
his hands on 10.000 stamps. He even could examine a complete sheet.
In a three-year survey Dr. Feustel ascertained that each vertical row in the sheet is
characterised by a different stamp type. He classified the stamp types in main and
sub gros. In addition, he writes about flaws in plates. The article ends with a number of open questions.

Try walking into a butcher’ s with a kilo of meat and ask to have sausages made
from it. You can bet your bottom dollar that, in spite of perseverance and powers
of persuasion, you will not succeed.
The Latvian post would probably have accommodated you. From 1920 clients
could go to the counter with their own seal wax to have money letters sealed with
the official postal wax seal. This saved the sender the cost of five kapeikas per
wax seal. Payment for the wax was added to the postage fee and had to be paid by
way of stamps.
It seems that many people came to the post office with their own wax. To make
work at the counter a lot easier, Riga main post office introduced the stamp “ Sutitaja laka” (Sender’ s wax) in 1925.





7KHSRVWVWDPSVRI/DWYLD
3DUW SDJH 

-DQ3RXOLH

Jan Poulie (1907-1981) was a prominent Dutch philatelist. Among others he had a
wonderful collection of Latvian stamps and postmarks.
Between 1939 and 1947 he wrote a series of detailed studies on the early Latvian
issues which were published in the “ Nederlandsch Maandblad voor Philatelie” .
For long his studies were indicative for collectors. Starting in 1992 all articles
were reprinted in “ Het Baltische Gebied” , the last one in this jubilee issue.
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7KHVORJDQKDQGVWDPSVRI
/DWYLDLQYLWH\RXWRGD\DVWKH\
GLGLQWKHV SDJH 
-XULV0RUV

+RZ,EHFDPHDFROOHFWRURI
SRVWPDUNV SDJH 
:LWROG)XJDOHZLWVFK

The Latvian slogan hand stamps have always fascinated the author. The slogans
which were stamped on letters and cards in the second half of the 1930s. pay attention to cultural events, tourism attractions and, especially, the agrarian nature
of the Latvian society. There are 56 different slogan hand stamps, all in Latvian.
Even though official dates of usage are known, it has happened that hand stamps
were used before or after these dates. Based on the text, it is clear that various
stamps were meant to be used for a number of years.
In the summer of 1939, eight hand stamps were introduced which were aimed at
one particular place. They invite people to come and visit.

As a boy Mr. Fugalewitsch went through the wastebaskets in the Kaunas post office looking for stamps. Living in Germany he built up some collections, but at
last he concentrated on Lithuania and became interested in the postmarks of his
country of origin.
In 1985 he published is first book followed by a second one five years later.
Since that time another 1200 to 1500 newly discovered postmarks were added.
Shown are soviet postmarks from 1941.

,OOHJDOXVDJHVRIWKH.RQVWDQ
WLQ3lWVVWDPSVGXULQJWKH6R
YLHW$GPLQLVWUDWLRQLQ(VWRQLD
± SDJH 
$QGUHZ&URQLQ

-D]QR SDJH 


2ODY3HWUL

The Red Army occupied Estonia in 1940. The rouble replaced the crown. Estonian
stamps remained in use, with the exception of stamps with the picture of President
Konstantin Päts. This was expressly forbidden.
Even so, the author owns two items with Päts stamps which were franked during
the Soviet occupation. Is this because no other stamps were available, was it an act
of rebellion or were there philatelist motives? One letter was sent to Finland and
the other was sent within Estonia.

Three Soviet Union stamps with the postmark of Jazno made of the author wonder
if he could add these to his Baltic collection. His curiosity resulted in a search for
their backgrounds. The stamp date, 22 VI 1941, is intriguing because on this day
the Soviet Union was invaded by Hitler Germany.
The search for the location of Jazno, made the more difficult because of various
ways of spelling this name, led to the border area of Poland, White Russia and
Lithuania. Internet finally provided the solution. It will always remain unknown
who stamped the stamps with the date 22 June and why.
Olav Petri concludes his article with an extensive historical and geographical description of the area where he localised Jazno.
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3RVWFDUGVDQGIRUPXODFDUGVLQ
(VWRQLDVLQFH
SDJH 

-RRSYDQ+HHVZLMN


+RZDVWDPSFROOHFWRUH[SHUL
HQFHGDSROLWLFDOXSKHDYHO
SDJH 
5RQDOG5HXGHULQN
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In this article the author gives an overview of the postcards and formula cards,
some of them special issues, issued in Estonia since 1991.
He also gives an overview of First Day Issue postcards and maximum cards.
The article is not exhaustive and, with the help of the readers, the author hopes to
fill the gaps.

In July 1991 Mr. Reuderink visited the Baltic states. In his article he describes
what the restoration of independence meant to him.
The philatelic effects are shown by letters sent from the Baltic states in 1991 and
1992.
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=ZHL*URVVKHU]RJV%ULHIHDXV
:LOQDXQGLKUSRVWJHVFKLFKW
OLFKHU+LQWHUJUXQG 6HLWH 
*HUKDUG+DKQH


Der Beitrag befasst sich mit der Geschichte Litauens vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert wurde des Grossherzogtum Litauen gegründet und
Wilna war Sitz der Grossherzöge. Die Vermählung des Grossherzogs Jagaila mit
der polnischen Tronerbin Jadwiga mündete 1383 in der Personalunion der beiden
Länder. Diese Union wechselte 1569 zu einem gemeinsamen Staat, beherrscht
durch Sigismund II. August.
Von ihm wird ein Brief gezeigt, der mit der Postkutsche von Wilna nach Warschau und weiter mit Boten befördert wurde. Zu dieser Zeit wurde die normale
Post von Station zu Station mit Pferden befördert. Während der Herrschaft von
Wladislaus IV. Wasa wechselte das Feudalsystem 1647 zu einem Steuersystem
mit dem Ergebnis der Unabhängigkeit der Post vom Feudalsystem.
Dies kennzeichnet den Beginn der modernen Postdienste in Polen und Litauen.
Weiter wird ein Brief von 1636 gezeigt, der von Wladislaus IV. Wasa unterzeichnet wurde.

'LHVFKZHGLVFKH3RVWLQ(VWXQG
/LYODQG 6HLWH 

+DUU\Y+RIPDQQ



Der Verfasser behandelt die schwedische Postperiode in Estland (1561 - 1710)
und Livland (1621 - 1710). Er führt aus, dass diese Gebiete Siedlungsgebiet für
viele Menschen von Ausserhalb waren, was mit einen Grund für den frühen Ausbau eines Postdienstes für jedermann in Est- und Livland war.
Die älteste bekannte "PostOrdnung" von Jakob Becker datiert aus dem Jahre 1632.
Becker war durch die schwedische Krone für die Organisation des Postdienstes in
diesem Gebiet bestellt worden, mit Auswirkungen auf den Postdienst in Schweden
und Finnland. Dazu erwarb er vom Kurfürsten von Brandenburg das Privileg des
Postaustausches in Memel und beeinflusste durch seine Aktivitäten den Ausbau
des brandenburgisch-preussischen Postsystems. 1636 verbesserte ein Dekret der
schwedischen Königin Christina die Beförderung der Post.




'LH3DWHQW 8PODXI RGHU
.LUFKVSLHOV3RVWLQ/LYODQG
6HLWH 


/DLPRQV%RþND

Das Herzogtum Kurland arbeitete zunächst mit Jakob Becker und der schwedischen Post zusammen. Erst 1685 bekam es eine eigene Post und der Wettbewerb
zwischen den beiden Posten endete erst, als diese Territorien unter russischer
Herrschaft kamen.
Die ersten schwedischen Poststempel wurden 1685 eingeführt. 1708 erhielten
auch Riga, Pernau und Reval eigene Poststempel. Der Aufsatz wird illustriert
durch Briefe aus diesen Städten, auch stellt der Verfasser einen in seiner Sammlung befindlichen abweichenden Poststempel zur Diskussion.

In diesem Beitrag beschreibt der Verfasser die sogenannte Patent- (Umlauf-) oder
Kirchspiels-Post im russischen Gouvernement Livland im 18. und 19. Jahrhundert.
Während der kaiserlichen Zeit wurde das Wort "Patent" zur Kennzeichnung von
gedruckten Befehlen benutzt, Umlauf-Briefe und Veröffentlichungen, mit denen
Gesetzte und behördliche Entscheidungen bekannt gemacht wurden. Die grosse
Mehrheit von ihnen, rund 4.500 in der Zeit 1710 – 1825, wurden von der Livländischen Verwaltung erlassen.
Diese "Patente" wurden zu den Pastoren der Kirchen und zu den Gutsbesitzern
gesandt. Der Verfasser beschreibt die Entwicklung und die Patent-Verordnung
von 1762 über die Zustellung. Diese Verordnung war die Geburt der sogenannten
Kirchspiels-Post. 1771 und 1782 wurde genau festgelegt, wie die "Patenten"
gesammelt und veröffentlicht werden sollten, die Pastoren hatten sie von der
Kanzel zu verlesen.
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0HLQ/LHEOLQJVEULHI3267
0(1=(1DXV(VWODQG
6HLWH 

$UWXU0HQ]HQ

Beim ersten Blick in das Estland-Handbuch von Ojaste und Hurt entdeckte der
Autor 1986 den handschriftlichen Vermerk und den Poststempel der Postkutschenstation "MENZEN", der seinen Familiennamen trägt.
Diese Station lag an der Postroute von Walk nach Werro. In estnischer Sprache
heisst der kleine in der Region von Werro im Südosten Estlands gelegene Ort
Mõniste. Die handschriftliche Ortsbezeichnung stammt von 1787 und der
Poststempel ist aus der Zeit von 1833 – 1875 bekannt.
Der Autor war sehr darum bemüht einen Brief mit "Menzen Postierung" oder dem
Poststempel "POST MENZEN" zu bekommen. Endlich hatte er Erfolg.

9LHOH:HJHIKUHQDXV5LJD
6HLWH 

0U$YG)OLHU

Der Autor zeigt anhand von fünf vorphilatelistischen Briefen aus Riga, dass es für
die Kommunikation mit dem westlichen Europa im 19. Jahrhundert viele Wege
gab. Post konnte sowohl mit dem Zuge wie auch ganz oder teilweise mit dem
Schiff befördert werden.
Verschieden Postanstalten waren mit der Beförderung befasst, nationale Posten
oder Spediteure. Nicht immer waren die Briefe im Voraus bezahlt und so mussten
die Postanstalten die Gebühren später untereinander aufteilen. Oft kann der Weg
der Sendung nur teilweise von den vorhandenen Poststempeln abgeleitet werden.


'LH$Q]HLJHQE|JHQ5XVVODQGV
8QEHNDQQWDEHUQLFKWVGHVWR
ZHQLJHUVHKULQWHUHVVDQW
6HLWH 
$QGUpGH%UXLQ

=ZLVFKHQ5LJDXQG'RUSDW
6HLWH 
5XXGYDQ:LMQHQ

Werbung ist nicht allein ein Phänomen unserer Tage. Bereits vor langer Zeit,
1898, wurden Anzeigenbögen in der Sammlerwelt bekannt. Dies waren an den
Postschaltern erhältliche faltbare Briefbögen mit eingedrucktem Wertzeichen, auf
denen neben dem Raum für die Mitteilungen unterschiedliche Anzeigen abgedruckt wurden.
Der Erlös aus dieser Werbung floss teils der Post, teils caritativen Zwecken zu.
Derartige Anzeigenbögen wurden in unterschiedlichen regionalen Ausgaben hergestellt. In unserem Falle sind die Petersburger Ausgaben von besonderem Interesse.

Der Autor erwarb eine Postkarte mit dem Text Jurjev/Dorpat/Tartu, "Lettonia"
und einem militärischen Stempel mit dem Wort Riga. Dies war für ihn der Grund
drei Poststücke aus der Zeit 1915 – 1919, die sowohl mit Riga wie auch Dorpat/
Tartu verbunden waren, in einen post-historischen Rahmen zu stellen.
Er begann mit dem Beadecker "Russland" (1912), welcher klar zeigt, dass Riga
und Dorpat/Tartu zwei verschiedene Städte sind. Nicht vor 1889 wurden sie durch
eine Bahnlinie verbunden. 'Lettonia' auf der Postkarte schien der Name einer Verbindung lettischer Studenten, gegründet 1868, in Dorpat/Tartu zu sein. Diese Verbindung wechselte 1919 an die neue Universität in Riga.
Während des Ersten Weltkrieges befand sich die Frontlinie zwischen Riga und
Dorpat/Tartu. Der Waffenstillstand vom 15. Dezember erlaubte es bis zum 10. Februar 1918 Post zwischen den deutschen und russischen Gebieten über Kontrollpunkte auszutauschen. In der Zeit 1918/1919 beeinflusste die militärische Situation sehr stark die Postbeförderung, wie der Autor am Beispiel eines eingeschriebenen Briefes von Riga nach Dorpat/Tartu zeigt, der nach neun Monaten nach Riga
zurückkehrte. Der Beitrag schliesst mit einer Zusammenfassung der Beziehungen
von Riga und Dorpat/Tartu.
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1HXQIOHLVVLJH3RVW0XVHQXQG
HLQ2EHUOHXWQDQW 6HLWH 

7KRPDV/|EEHULQJ








Der Verfasser beschreibt das "Kaiserliche Deutsche Zivilpostamt in Dorpat", welches am Dienstag den 5. März 1918 eröffnet wurde. An diesem Tage wurden 20
und 40 Pfennig-Marken wie auch eine 20-Pfennig-Postkarte verausgabt.
Er zeigt und untersucht den erinnernden Text der neun fleissigen Post-Musen an
Oberleutnant Behrmann. Dieses Dokument liefert einen neuen Beitrag zur Bestimmung der aus Dorpat/Tartu verschickten Post. Die Rückseite des Dokuments
enthält die "Geschichte der Dorpat-Marken".
Trotz aller enthaltenen Angaben bleiben einige Fragen offen.





'LH/LEDX$XVJDEHYRQ
6HLWH 


+HLQ]/XNDVFKHZLW]












0LOLWlU=HSSHOLQHLQ/LWDXHQ
ZlKUHQGGHV(UVWHQ:HOWNULHJHV
6HLWH

'U9\WDXWXV'RQLHOD

3HWVFKXU±HLQSRVWJHVFKLFKW
OLFKHUhEHUEOLFN 6HLWH 
$OH[DQGHU(SVWHLQ

Der Autor schildert die Entstehung der Libau-Ausgabe. Ende 1918 zogen sich die
deutschen Truppen aus Estland und Lettland zurück, nur im Raum Libau verblieben Teile dieser Einheiten, wo die Feldpoststation 168 noch ihren Sitz hatte, als
die zivilen Ämter des Postgebietes Ob.Ost mit dem 4. Januar 1919 geschlossen
wurden.
Deutsche Kaufleute misstrauten der lettländischen Post und zogen es vor, die
deutsche Feldpoststation 168 zu benutzen. Als die deutschen Ob.Ost-Briefmarken
nicht mehr verfügbar waren, wurden Germania-Marken mit zwei verschiedenen
Gummi-Handstempeln LIBAU überdruckt. Um die Benutzung der Feldpost zu
ermöglichen, wurden diese privaten Briefe mit dem Dienststempel des Deutschen
Bevollmächtigten bei der Regierung von Lettland und Estland versehen.

Der Verfasser beschreibt die deutschen Militär-Zeppeline, die während des Ersten
Weltkrieges über dem Territorium Litauens aktiv waren. Sie wurden für die Rekognoszierung, die Kommunikation und für die Bombardierung militärischer Ziele eingesetzt.
Eine Reihe von ihnen hatten Kowno oder Schaulen als Heimathafen. Der Beitrag
wird mit Bildern der Zeppeline, ihren Hangars sowie Stempeln der ZeppelinMannschaften illustriert.

Der Autor beschreibt die Geschichte von Petschur aus postgeschichtlicher Sicht.
Petschur (russisch: Petschory) entstand in der Nähe eines 1473 gegründeten Klosters. Am bedeutenden Handelsweg zwischen Pleskau und Livland gelegen, hatte
der Ort seit 1677 eine Zollstation.
Die Poststrasse zwischen Riga und Pleskau, 1716 eröffnet, führte durch Petschur.
Der älteste Poststempel der Postkutschenstation stammt von 1818. Von 1858 –
1877 wurde hier der dreieckige russische Punkt-Nummern-Stempel "364" geführt.
1890, nach der Eröffnung der Eisenbahnroute Pleskau - Walk wurde die Postkutschenstation geschlossen.
Vom 1. Juni bis zum 13. November 1918 befand sich in Petschur ein deutsches
Postamt. Anfang 1919 wurde Petschur Teil der Republik Estland und erhielt eine
estländische Post, die bis zum Einmarsch der Roten Armee und der Annektion
Estlands durch die UdSSR im Jahre 1940 tätig war. 1941 wurde das Gebiet von
deutschen Truppen besetzt und der Krieg hinterliess auch im Postdienst seine
Spuren. Am 11. August rückten die deutschen Truppen ab und die Rote Armee
kehrte zurück. Ende 1944 wurde Petschur der Russischen Förderation
zugeschlagen.
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)UHXGHQXQG/HLGHQPLW3lWV
6HQWL 6HLWH 

'U3HWHU)HXVWHO

Eine der Marken Estland, die zwischen den beiden Weltkriegen in einer grossen
Zahl von Auflagen verausgabt wurde, ist die Päts 10 Senti. Gut 10.000 Exemplare
dieser Marke gingen bisher durch die Hand des Verfassers, auch konnte er einen
vollständigen Bogen studieren.
In einer dreijährigen Forschung ermittelte Dr. Feustel, dass jede vertikale Reihe
durch eine typische Marke gekennzeichnet ist. Er klassifizierte die Marken in
Haupt- und Untertypen und zusätzlich hielt er die Plattenfehler fest. Der Beitrag
schliesst mit einer Reihe offener Fragen.

6 W W MDODND 6HLWH 

6YHQ.UDXO

Versuche mit einem Kilo Fleisch zu einem Schlachter zu gehen und daraus Wurst
machen zu lassen. Du kannst deinen letzten Dollar darauf verwetten, dass du mit
aller Ausdauer und Beharrlichkeit keinen Erfolg haben wirst.
Die Post in Lettland kam ihren Kunden mehr entgegen. Ab 1920 konnten Kunden
mit ihrem eigenen Siegellack an den Postschalter gehen um ihre Wertbriefe mit
dem amtlichen Petschaft versiegeln zu lassen. Dies ersparte dem Absender fünf
Kopeken für den Siegellack. Die Bezahlung des Siegellackes erfolgte zusätzlich
zur Postgebühr durch Briefmarken.



Es scheint, als ob viele Menschen mit ihrem eigenen Siegellack zur Post kamen.
Um die Arbeit am Schalter zu vereinfachen, führte das Hauptpostkontor in Riga
1925 einen Stempel "Sutitaja laka" (Siegellack des Absenders).





'LH%ULHIPDUNHQYRQ/HWWODQG
6HLWH 
-DQ3RXOLH

Jan Poulie (1907 - 1981) war ein bedeutender Philatelist der Niederlande. Unter
anderem hatte er eine wundervolle Sammlung der Marken und Abstempelungen
von Lettland. Zwischen 1939 und 1947 schrieb er eine Folge detaillierter Studien
über die frühen Ausgaben von Lettland, die im "Nederlandsch Maandblad voor
Philatelie" veröffentlicht wurden. Für lange Zeit waren seine Studien richtungweisend für die Sammler. Seit 1992 werden alle seine Artikel in "Het Baltische Gebied" nachgedruckt, die letzte Folge in dieser Jubiläumsausgabe.
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ODQGODGHQ6LHKHXWHZLHLQGHQ
HU-DKUHQHLQ 6HLWH 
-XULV0RUV

Obwohl offizielle Daten des Gebrauchs bekannt sind, kommt es doch vor, dass
diese Stempel auch davor oder danach verwendet wurden. Nach dem Text ist es
verständlich, dass einige dieser Stempel über Jahre hindurch verwendet werden
sollten. Im Sommer 1939 wurden acht solcher Werbestempel eingeführt, die lediglich an einem Ort eingesetzt wurden, sie laden die Menschen ein, diesen Ort zu
besuchen.















Die Werbestempel Lettlands haben den Verfasser schon immer fasziniert. Die
Texte dieser Stempel, die in der zweiten Hälfte der 30er Jahre auf die Briefe und
Karten gesetzt wurden, lenkten die Aufmerksamkeit auf kulturelle Ereignisse, touristische Attraktionen und ganz besonders das bäuerliche Wesen der lettischen Gesellschaft. Es gibt 56 verschiedene Werbestempel, alle in lettischer Sprache.

:LHLFKHLQ%ULHIPDUNHQ
VDPPOHUZXUGH 6HLWH 
:LWROG)XJDOHZLWVFK

Als Junge stöberte Herr Fugalewitsch auf der Suche nach Briefmarken in den Papierkörben der Post in Kaunas. Später in Deutschland begann er mit dem Aufbau
einiger Sammlungen und dabei erwachte schliesslich das Interesse an den Briefmarken seines Heimatlandes Litauen.
1985 veröffentlichte er sein erstes Buch über die Poststempel Litauens, dem fünf
Jahre später ein weiteres folgte. Seit dieser Zeit konnte er 1.200 bis 1.500 neue
Poststempel entdecken. Gezeigt werden Poststempel der sowjetischen Periode von
1941.




,OOHJDOH9HUZHQGXQJGHU3lWV
%ULHIPDUNHQZlKUHQGGHU
VRZMHWLVFKHQ9HUZDOWXQJLQ
(VWODQG± 6HLWH 

Estland wurde 1940 von der Roten Armee besetzt und der sowjetische Rubel löste
die estländische Krone ab. Marken der Republik Estland blieben weiterhin in Gebrauch, bis auf die Dauerserie mit dem Bild des Präsidenten Konstantin Päts. Die
Verwendung dieser Marken war ausdrücklich verboten.

$QGUHZ&URQLQ

Trotzdem besitzt der Verfasser zwei Briefe, die während der sowjetischen Besetzung mit Päts-Marken frankiert wurden. War der Grund hierfür nur der Mangel an
anderen Marken, war es eine Demonstration des Widerstandes oder gab es philatelistische Interessen? Ein Brief war nach Finnland gerichtet, der andere blieb in
Estland.

-D]QR 6HLWH 
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Drei Marken der Sowjetunion mit dem Stempel Jazno machten den Verfasser
neugierig, ob er diese in seine Baltikum-Sammlung aufnehmen könne. Seine Neugier mündete in der Erforschung der Hintergründe. Das Stempeldatum 22 VI 1941
erregt die Wissbegier, weil in diesen Tagen der Einmarsch der Truppen HitlerDeutschlands in die UdSSR begann.
Die Suche nach der Lage des Ortes Jazno bereitete erhebliche Probleme, zumal es
unterschiedliche Schreibweisen für diesen Ort gibt, liegt er doch an der Grenze
von Polen, Weissrussland und Litauen. Das Internet brachte den Erfolg. Es bleibt
unbekannt, von wem und warum die Marken mit den Datum 22. Juni gestempelt
wurden.
Olav Petri schliesst seinen Beitrag mit einer historischen und geographischen Betrachtung der Gegend, in der er Jazno lokalisierte.

2002/2 - 28 SEPTEMBER 2002

3RVWNDUWHQXQG3RVWNDUWHQ
IRUPXODUHLQ(VWODQGDE
6HLWH 

-RRSYDQ+HHVZLMN



In diesem Beitrag gibt der Verfasser einen Überblick über die seit 1991 in Estland
verausgabten Postkarten und Postkartenformulare, einschliesslich der Sonderausgaben.
Gleichzeitig wird ein Überblick über die Ersttags- und Maximum-Karten gegeben.
Der Beitrag ist nicht erschöpfend und der Verfasser hofft mit Hilfe der Leser die
Lücken schliessen zu können.



:LHHLQ%ULHIPDUNHQVDPPOHU
HLQHQSROLWLVFKHQ8PEUXFK
HUOHEWH 6HLWH 
5RQDOG5HXGHULQN

28 SEPTEMBER 2002 - 2002/2

Im July 1991 besuchte Herr Reuderink die baltischen Staaten. In seinem Beitrag
beschreibt er seinen Eindruck über das Wiedererlangen der Unabhängigkeit.
Die philatelistische Seite wird durch Briefe gezeigt, die in den Jahren 1991 und
1992 aus den baltischen Staaten geschickt wurden.
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