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BESTE MENSEN… 
 
Ruud van Wijnen  

 
 
Vraag me niet waarom, maar het 
schijnt dat er regels zijn die vissers 
dwingen hun bijvangst terug in zee te 
gooien. Of dat voor die ongenode  
vissen nou zo prettig is weet ik niet, 
maar ik zie ze op zaterdagmorgen  
liever op de markt liggen en ter  
afwisseling van schol en schelvis een 
geep op bord valt niet te versmaden. 
“Bijvangst” kennen we ook als  
verzamelaars op jacht naar postzegels 
en poststukken. Op beurzen, in  
albums, op het internet, altijd wel  
stuiten we op bijvangst: etiketten,  
ansichten, documenten, foldertjes, 
sluitzegels, kaartjes, biljetten. Ze  
raken aan onze kernverzameling,  
horen er strikt genomen niet bij, maar 
kunnen die zo aardig aanvullen. Van 
“Scenen aus dem Estnischen Leben”, 
de ansichtkaart uit 1899 op de  
voorzijde, laat je in je album eerder de 
plaatjes zien dan het poststempel. Een 
doedelzakspeler met huppeldansers, 
schommels voor twee dames en één 
heer en een gezellige kroeg. Het zijn 
wel heel idyllische beelden. Was die 
doedelzakspeler met zijn hondje  
wellicht een gestrande Schotse  
zeeman die noodgedwongen wat geld 
bijeen speelde en overnachtte in de 
kroeg ook de doorweekte, hongerige 
koetsier van een postkoets? Om een 
reëler beeld van het oude Estland te 
krijgen raad ik u aan de roman “Strijd 
om de stad” van Jaan Kross te lezen. 
“Bijvangst”, zeker niet weggooien, 
eerder koesteren. 
In deze 76ste “Het Baltische Gebied” 
veel aandacht voor de verzamelmoge-
lijkheden van de drie landen na 1944. 
Ruud van Wijnen is inmiddels bij deel 
4 van zijn reeks over Letland met  
ditmaal aandacht voor o.a. postwaar-
destukken, tarieven en als bijvangst 
een douaneformulier. Hij wordt op de 
voet gevolgd door Jan Kaptein die  
Litouwen voor zijn rekening neemt 
met een keur aan dagtekenstempels. 
Ditmaal ook “Estland na 1944”:  
Sijtze Reurich liet zich inspireren, 
doorvorste zijn albums en laat zien dat 
ook daar uit de tijd van de Sovjet-
bezetting interessante stempels te  
verzamelen zijn. En hij zoekt de  

 
volgende grens op, de overgangs-
periode naar de hernieuwde onafhan-
kelijkheid. 
Tussen deze langere bijdragen door 
beschrijft Olav Petri twee Letse 
zwerfbrieven naar China, inclusief een 
Italiaanse kanonneerboot.  
Bijzonder is de vondst van een tweede 
brief uit 1944 van “SS-Frontarbeiter” 
A. Ligthart, uitvoerig beschreven (met 
bijvangst) door Ivars Sniķeris en 
Thomas Löbbering.  
Tenslotte bladerde Jan Kaptein met 
Keimpe Leenstra, ontdekte hij een 
blog en is actief op facebook. Blog en 
Facebook, ook een soort bijvangst? 
 

 
 
 

 
 
 
 

FACEBOOK 
 
Binnen Facebook is de mogelijkheid 
om een ‘groep’ te starten. De groep 
“Baltikum : Philately of the Baltic 
Area” is pas begonnen en nog in start-
fase. Het is de bedoeling dat 
leden van de groep berichten en  
afbeeldingen plaatsen, die te maken 
hebben met ons verzamelgebied. 
De groep is ingesteld als ‘privé’, dat 
wil zeggen dat alleen leden van de 
groep berichten en afbeeldingen kun-
nen plaatsen. Alleen leden kunnen 
zien wie lid is de groep en wat ze 
plaatsen. 
Binnen Facebook kan je op naam van 
de groep zoeken, of je kan direct naar 
het adres gaan: 
www.facebook.com/groups/27487334
21862153 
 
Jan Kaptein 
 
 
 

.
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VERSLAG 75e BIJEENKOMST 28 SEPTEMBER 2019 
 
 
Olav Petri 

 

Met vier afzeggingen, waaronder die van de  
anders altijd aanwezige Jan Kaptein die nog heen 
en weer wilde komen uit Zuid Limburg en van 
Sijtze Reurich die te maken bleek te hebben met  
uitgebreid werk aan het spoor, hadden we met 13 
personen toch een erg levendige dag. 
 

Duitsland en België waren vertegen-
woordigd. 
Ton van Velzen meldde zich spontaan 
als Bankier van de Dag. 
 
Van het Bestuur 
 
Hans Pijpers deelde mee dat we nu 37 
betalende leden hebben, dit jaar geen 
overlijdens, wel drie opzeggingen, 
waarbij die van Wim Wassink, een 
van onze oer-leden.  
We gaan in Geldermalsen gewoon 
door de komende tijd, wel komt een 
ander gebouw in zicht, naast een oude 
kerk en met parkeerplaatsen. 
Iedereen betaalde netjes zijn lidmaat-
schap, de kas is nog gevuld.  
De verkoop van de bibliotheek gaat 
goed, nog één keer en de kast is leeg. 
Zodra de lijst in de email gaat, komen 
per ommegaande al bestellingen  
binnen. Literatuur inspireert bij onze 
hobby. 
 

 
 
Afb. 1 
9 febr. 1945, brief van een Letse soldaat in de 19de SS Divisie, via de Duitse 
FELDPOST binnen het "Kurlandkessel" verzonden naar Libaga in het district Talsi 
 

Rondvraag 
 
Thomas meldt een boek over post van 
de interventen, buitenlandse troepen in 
Rusland 1918-1921. 
Arge Baltikum in Hennef is van 22-24 
mei 2020, Ostropa in Berlijn in het 
Russische Huis, ondanks de beladen 
naam en plek, 25-28 juni.  
André Vandevoorde meldt Monaco als 
interessante expositie in 2020. 
 
Presentaties Veldpost 
 
Veldpost was het onderwerp. Ruud 
van Wijnen liet aan de hand van een 
hand-out zien wat er in het Baltishe 
gebied zoal mogelijk is.  
Daarbij passeerden niet alleen de 
Duitse Freikorpsen en de Letse Schut-
ters de revue, maar ook Baltische  
zaken van later datum, inbegrepen de  

sovjet periode. Prachtige stukken, 
waaronder een juweeltje: een werven-
de ansichtkaart die leden van  
Freikorpsen geweldige beloften deed 
als ze maar kwamen vechten in  
Letland. Allemaal met een heel  
verhaal er achter. 
 
Olav Petri vertelde van zijn zoektocht 
naar Baltische veldpost uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hij had geen hand-out, 
want de stukken zijn saai en lijken  
allemaal op elkaar. Na zoeken naar 
losse stukken begreep hij dat groter 
aanpakken het beste was. Hij kocht 
uiteindelijk partijen veldpost die veel 
Oostfront boden, Griekenland, Joego-
slavië, Frankrijk, Noorwegen en  
Finland, Gebirgsjäger en Sturm-
geschütze, brieven en persoonlijke 
verhalen, maar niets zuiver Baltisch. 
Daarbij had hij een aantal vragen en  

kwam uit bij stukken die behoorden  
bij Duitse divisies die  zich in 1941  
tijdens operatie Barbarossa een weg 
baanden richting Leningrad. Zoeken 
op het internet brengt je soms heel ver 
in de goede richting.  
 
De veiling 

 
Deze keer liep de veiling gewoon 
slecht, er werd nauwelijks gekocht, 
hoe enthousiast Ruud de kavels litera-
tuur en enkele poststukken ook niet 
aanprees. 

 
Definitieve data 2020 (na allerlei  
geschuif wegens reeds bezette zaal, 
OEF enz.) 
Zaterdag 4  april en zaterdag 12  
september 
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LETSE ZWERFPOST NAAR CHINA 
 
 
Olav Petri 

 

Twee poststukken uit Letland, vol stempels op 
voor- en achterkant, trokken mijn aandacht en 
verdwenen onlangs in mijn collectie. 
 

Historische achtergrond 
van de tijd waarin de  
brieven verzonden zijn 
 
Twee poststukken uit Letland, vol 
stempels op voor- en achterkant,  
trokken mijn aandacht en verdwenen 
onlangs in mijn collectie. Ze zijn  
aangetekend verstuurd in 1936 en 
1937 vanuit Kempji in Letland.  
Kempji is een gehucht in de buurt van 
Līgatne , tussen Riga en Cēsis. De 
aantekenstrookjes zijn provisorisch en, 
wat toevallig, de nummers volgens el-
kaar terwijl er toch veel tijd tussen zit. 
De afzender meldt de Ligat papierfa-
briek als zijn adres en is een verzame-
laar van waarschijnlijk ansichten. Zijn 
“Latvian Exchange Club”- zie het 
driehoekige stempel op de achterzijde 
-  wordt in 1936 in het Amerikaanse 
blad “Hobbies” vermeld en heeft 3000 
leden. Charles en Arthur Mikolsons  in 
Riga hebben de leiding. 
 

 
 
Afb. 2c 
 
Het zijn keurige, normale poststukken 
met een niet-filatelistische, correcte 
frankering van 75 s. Het onderbroken  

 
 

Afb. 1a 
 

 
 
Afb. 1b 
 

dagtekenstempel van het poststuk uit 
1937 toont dat er een postzegel,  
waarschijnlijk van 20s., is afgevallen. 
Beide poststukken bereikten de  
geadresseerde echter pas na een zwerf-
tocht. 
De geadresseerde, de heer Ideal  
Ghidoni, zonder rang of andere aan-
duiding op de enveloppe, diende of  

verbleef op een Italiaanse kanonneer-
boot, de Lepanto. Dit kloeke, zee-
waardige oorlogsschip verbleef in de 
Chinese wateren en moest de Italiaan-
se burgers en belangen beschermen. 
Het was geen kanonneerboot van het 
koloniale type waarmee men ver land-
inwaarts de rivieren opvoer. Het was 
een omgebouwde mijnenlegger. Italië 

had in China bij de Boxeropstand van 
1901 troepen gestuurd om het land 
zijn wil op te leggen en  
vervolgens enkele rechten verkregen, 
een beperkt eigen exterritoriaal  
gebiedje. Bovendien had Italië een 
klein garnizoen in Peking, Tientsin en 
Sjanghai. Het Italië van Mussolini  
onderhield goede relaties met de 
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Chinese leider Tsjang Kai Tsjek. 
Graaf Ciano, schoonzoon van  
Mussolini, was de Italiaanse  
vertegenwoordiger en deed zijn best 
Savoia vliegtuigen en Fiat vracht-
auto’s te verkopen aan de regering.  
De vriendschap hield echter op door-
dat Italië in 1937 toetrad tot een Duits-
Japans bondgenootschap, het Anti-
Komintern Pact, dat tegen de commu-
nistische Sovjet-Unie gericht was. 
Daardoor werd Italië  een soort bond-
genoot  van Japan dat op Chinees ge-
bied het keizerrijk Mansjoerije als  
vazalstaat had gesticht en inmiddels al 
in oorlog was met China. 
 
De brieven zelf 
 
De brief van 7 augustus 1936 (ook op 
8 september nog eens afgestempeld) 
kwam op 25 augustus  aan in Sjanghai 
en had dus 18 dagen nodig voor de 
reis. Per schip duurde een reis een 
week of 4 dus de brief is per trein  
vervoerd. De brief werd op 28  
september in de havenstad Tsingtao 
afgestempeld, een voormalig Duits 
steunpunt,  ook nu nog bekend door 
zijn succesvolle bierbrouwerij.  
De Lepanto was namelijk uit Sjanghai 
vertrokken naar het noorden waar  
militaire steun vereist was en de brief 
reisde het schip achterna. (Ik hoop dat 
ik de jaartallen en data uit de Chinese 
stempels correct heb. Ze lopen van 
rechts naar links en tellen vanaf het 
einde van het keizerrijk in 1911). De 
brief heeft op de achterzijde een restje 
van een Chinees postformulier met 
een karakter waarvan ik toevallig nog 
weet dat het “post” betekent. Een der-
gelijk formulier heeft meer resten op 
de tweede enveloppe achtergelaten.  
Dankzij een Chinese buurvrouw weten 
we dat er “brief” en “formulier” staat. 
Op de voorzijde staat een  bekend 
Chinees kastjesstempel van de lokale 
postbesteller, de tweede brief heeft 
een ander kastjesstempel  met een 
dubbele TT. Postaal, neem ik aan. 
 
De aangetekende brief van 1 april 
1937, per trein “via Siberia” naar de 
Lepanto gestuurd, wederom  uit  
Kempji, trof de geadresseerde op  24 
april niet meer aan op de Lepanto. Hij 
was blijkens een handgeschreven  
aantekening op de voorkant van de 
enveloppe aan boord van de zware 
kruiser Trento die in het verleden al 
eens in Sjanghai de Italiaanse  

 
 
Afb. 2a 
 

 
 
Afb. 2b 
 
 
 

 
 
Afb. 3 
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Afb. 4a 
 

 
 

Afb. 4b 
 
belangen had bewaakt en die in Italië 
lag. MM Roma is Marina Militare, het 
marine etablissement in Rome, waar 
men de brief doorstuurde naar  
Taranto, de marinehaven in zuid Italië. 
De blauwe D betekent iets als  
“doorsturen/bestemming”. RN Trento 
betekent Regio Nave, zoiets “zijner 
majesteits” plus scheepsnaam. Op de 
achterzijde doet de man van de 
scheepspost aan boord van de Lepanto 
nog de groeten. 
 
De stempels op de tweede brief geven 
deze volgorde:  
 1 april 1937 Kempji. De brief ging 

naar Italië, waarschijnlijk weer 
met de trein en arriveerde in  
Venetië 

 19-5 stempel van het postrijtuig in 
de trein van Venetië naar  
Bologna  

 20-5 stempel van het ministerie 
van marine in Rome 

 21-5  Taranto station 11 uur 
 21-5 Taranto centraal 12 uur. 

 
Italië en China, hoe liep het 
af? 
 
De Lepanto bleef actief in China, eerst 
nog als neutraal schip, later streed  
Italië aan Japans-Duitse zijde. In Azië 
lagen enkele schepen, o.a. ontkomen 
uit Eritrea, Somalië aan de Britten die 
die gebieden op de Italianen verover-
den. Het Suezkanaal was immers Brits 
dus ze hadden alleen Japan als optie. 
Ook waren lange-afstands onderzeeërs 
in Azië actief.  
Toen Italië in 1943 een wapenstilstand 
sloot met de geallieerden, is het schip 
tot zinken gebracht door de beman-
ning. De meeste Italianen werden  
gevangen genomen, een klein deel  
zette de oorlog voort aan Duits-
Japanse zijde onder de vlag van  

Mussolini’s Sociale Republiek in  
Noord-Italië. Sommige marinemensen  
hebben echter tot het einde aan Japan-
se zijde gevochten. Onbekend is  
gebleven waarom de heer Ghidoni aan 
boord was van de Lepanto. Intussen is 
wel een krantenbandje van de  
Exchange Club opgedoken. 
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HERGEBRUIKTE LETSE SOVJETSTEMPELS : OPNIEUW  
‘HERGEBRUIKT’ 
 
 
Jan Kaptein 

 

De kaart hieronder (afb. 1) heeft als frankering de 
eerste Letse zegel uit 1918. Er klopt echter iets 
niet. 
 

Het stempel op de kaart is niet vals, 
maar stamt uit begin jaren negentig. 
 

 
 
Afb. 1b (150 %) 
 
Na de onafhankelijkheid in 1991 wer-
den aanvankelijk de oude Sovjetstem-
pels gebruikt. Op brief hiernaast zien 
we een gemengde frankering in com-
binatie met een Sovjetstempel, type 
met de datum tussen twee horizontale 
balken (afb. 2). Deze stempels zijn na 
verloop van tijd gekapt en hergebruikt: 
wel duidelijk te herkennen als oude 
Sovjetstempels door de datum tussen 
horizontale balken (afb. 3). 
 
Na de ingebruikname van de nieuwe 
Letse stempels komen de oude stem-
pels op de markt, o.a. Ebay. 
Op de oude kaart met oude Letse ze-
gels (afb. 1) is dus een dergelijk stem-
pel voor de ‘productie’ gebruikt. 
 
Een reeks artikelen in Philatelia  
Baltica laat een groot aantal van dit 
soort stempels in particuliere handen 
zien als waarschuwing. 
 

 
 
Literatuur 
Weitere lettische Poststempel in  
privater Hand / Harry v. Hofmann 
In: PB 2009 ; 127. - S. 20-22 
Ook in: 128. - S. 12-14 en 133. - S. 
26-28. 

 
 
Afb. 1a (82 %) 
 
 

 
 
Afb. 2 (70 %) 
 

 
 

Afb. 3 (70 %) 
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LITOUWEN, 1944 EN (HOE?) VERDER : DEEL 3 
 
Jan Kaptein 

 
 

In HBG 75 wordt een aantal Letse Sovjetstempels 
beschreven. Deze stempels zien we ook in de  
Litouwse Sovjetrepubliek:  
3.1   Sovjet-dagtekenstempels 
3.2   Typen dagtekenstempels 
3.3   Postwagonstempels 
3.4   Machinestempels 
3.5   Frankeermachinestempels 
 

3.1 Sovjet- 
dagtekenstempels 

 
In mijn vorige artikel over Litouwen 
na 1944 (HBG 75) zijn bij de  
doorlopers ook de stempels uit 1940-
41 besproken. Deze Sovjetlitouwse 
stempels zijn ook opgenomen in het 
handboek van Martin Bechstedt (lit. 
1), type 12 t/m 16. 
Voor de nieuwe stempels uit de  
periode 1944-1990 is er een overzicht 
van de stempels van KLaipėda in 
 “Lituania” (lit. 2).  
In dit artikel houd ik de indeling aan 
van Martin Bechstedt en nummer 
daarna verder. 
 
Sommige stempels zijn niet in een  
indeling op te nemen. Een voorbeeld 
hiervan is het stempel van Vilnius met 
alleen een cyrillische aanduiding (afb. 
1). 

 
 
 

 
 

Afb. 1a (74 %) 
Brief vanuit ВИЬНЮС / VILNIUS 11 september 1970 naar Kaliningrad. De envelop 
is ook op achterzijde bedrukt met beelden van Klaipėda. Dit soort enveloppen werd 
uitgegeven door de LTSR. De drukgegevens staan op de binnenzijde. 

 
Afb. 1b (100 %) 
 
 
 
 
 

 
ОПП (OPP) is de afkorting van 
ОТДЕЛЕНИЯ  ПЕРЕВОЗКИ  
ПОЧТЫ, Afdeling voor postverwer-
king. 
 
3.2 Typen dagteken-
stempels 
 
Type 12 en 16 uit de periode 1940-
1941 worden tijdens de tweede  
Sovjetbezetting na de oorlog gebruikt. 

 

Type 12 heeft de plaatsnaam in twee 
talen op één regel: links cyrillisch, 
rechts Latijns, geen aanduiding van de 
republiek. Bovenin staat de aandui-
ding CC CP , witte sovjetster. 
Datumbrug links en rechts gesloten. 
 
Ook type 16, ingevoerd 1940-41, is in 
de vorige aflevering ter sprake geko-
men: een doorloper. Plaatsnaam in 
twee  talen op één regel: links Latijns, 
rechts cyrillisch en onderin ЛИТ. 
CCP. De ster is gevuld (zwart dus), 
hamer en sikkel zijn negatief (wit). Er 
zijn drie varianten: dunne datum-
balken (met grotere letters), dikke  
datumbalken en dikke datumbalken 
met grotere onderlinge afstand. 

Type 17 (in lit. 2 type SO 1) is kleiner 
dan de overige stempels, 25 mm, in  
gebruik in de periode 1947-1956. Bij 
dit type zijn de letters 3 mm en de ster 
is 7 mm. 
Dit type is maar op een paar plaatsen 
gebruikt. 
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Type 18 (in lit. 2 type SO 2) is in  
gebruik tussen 1945 en 1969.  
Diameter 30 mm, letters zijn 3.mm en 
de ster is 7 mm. 

 
Het aankomststempel van Vilnius op 
de brief hiernaast (afb. 2) is – na 
 meten - type 18: diameter 30 mm  
letters 3 mm, ster 7 mm. 
 

 
 
Afb. 2b (100 %) 
Type 18 
 
 
De brief is verzonden vanuit  Moskou, 
1948. 
Olav Petri heeft de tekst bekeken. 
 
In de brief schrijft een oom aan zijn 
neefje: 
“… Ik stuur je een groet en kus je  
stevig. 
Onlangs heb ik je het tijdschrift …  
gestuurd. Bevalt het? 
In deze brief doe ik wat postzegels, 
maak de tandjes niet kapot, maak ze 
niet vuil, ze verliezen dan hun waarde 
en andere verzamelaars willen ze niet 
meer. Ik zou graag weten hoe de  
studie… wiskunde (?). Groeten van je 
moeder, Oma. 
Vergeet niet dat ik niet houd van  
huilerige, jokkende, etc. , jongetjes.  
Als je wil dat we vrienden zijn, dan 
moet je rechtvaardig en eerlijk 
zijn…..” 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 2a 
Brief met inhoud, verzonden vanuit 
МОСКВА / MOSKOU naar ВИЬНЮС / 
VILNIUS, 31 maart – 2 april 1948 
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Afb. 3b (100 %) 
 
Het stempel van Kapsukas (afb. 3) – 
ook type 18-  is een bijzonder stem-
pel. Marijampolė is van naam veran-
derd en tussen 1955 en 1989 heette de 
stad Kapsukas, naar Vincas 
Mickevičius-Kapsukas, een van de 
oprichters van de Communistische 
Partij van Litouwen. 
Het aankomststempel van Vilnius is 
weer een ander type: 

 
 
 
 
 
Afb. 3c (100 
%) 
 
 

 
De aanduiding van de republiek ont-
breekt.  
 
Type 19 (in lit. 2 type SO 3), in  
gebruik 1949-1961, lijkt op type 18, 
maar kleinere letters (2,5 mm) en 
dikkere balken. Dit type 19 is wat 
moeilijk te onderscheiden van type 
18. In Lituania (lit. 2) worden de  
types naast elkaar gezet (afb. 4).  
 
Stempels verschillen natuurlijk ook 
door de gebruikte serieletters. Hier-
voor worden de geschreven kleine  
letters van het cyrillische alfabet  
gebruikt. En natuurlijk in de volgorde 
van het cyrillische alfabet. Hieronder 
deze letters: cyrillisch en Latijns. 
 

 

 
 

Afb. 3a (77 %) 
Envelop, verzonden vanuit КАПСУКАС / KAPSUKAS, naar ВИЬНЮС / VILNIUS. 
De envelop is ook op achterzijde bedrukt. Uitgegeven door de LTSR. 

 
 
 
 

 
 

Afb. 4 
Type 18 (SO 2) en type 19 (SO 3) naast elkaar. 
 
 
 
 
 
 

 
In de afbeelding hierboven is de Duitse 
transcriptie gebruikt. In het Nederlands 
wordt de derde letter een v i.p.v. een 
w.  

De 19e letter wordt een oe i.p.v. een u. 
De 26e letter wordt een joe i.p.v. een 
ju. 
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Op de brief hiernaast (afb. 5) zien we 
een stempel van Vilnius, type 20 (in 
lit. 2 type SO 4): 
plaatsnaam cyrillisch en Latijns, maar  
zonder aanduiding van de Sovjetrepu-
bliek. Dit type stempel was in gebruik 
in de periode 1945-1988. 

 
In de adressering herkennen we Коми 
АССР, voluit de Коми Автономная 
Советская Социалистическая 
Республика, de Komi Autonome Sov-
jet Socialistische Republiek. De brief 
is verzonden in 1954 en in deze tijd 
was Komi een gevreesde plek: tussen 
1920 en 1953 werden Goelagdwang-
arbeiders hierheen gestuurd.  
Veel steden in dit gebied zijn door de 
gevangenen gebouwd: niet alleen de 
industriestad Ukhta maar ook  
Syktyvkar, Pechora, Vorkuta, en Inta. 

 
De brief gaat naar de hoofdstad,  
Syktyvkar (Сыктывка́р), naar post-
busnummer (П/Я, Почтовый ящик) 
ОС 34/5. 
De naam van de geadresseerde is niet 
goed te lezen: Stanislaw Veissof / 
Vaisov (?). 
 
Het stempeltype 20 is ook bekend van  
Kaunas, Šiauliai en Klaipėda (hoofd-
postkantoor en Klaipėda 3). 
 
Type 21 (in lit. 2 type SO 5),  in  
gebruik in de periode 1966-1990, 
heeft als kenmerken: plaatsnaam in 
twee talen op één regel, links cyril-
lisch, rechts Latijns en onderin ЛИТ. 
CCP. Diameter 29 mm. Letters 2 mm,  
zwarte ster, 5 mm (afb. 6). 
 

 
 
Afb. 6b (100 %) 

 

 
 
Afb. 5 (74 %) 
 
 
 
 

 
 
Afb. 6a (71 %) 
Brief, verzonden uit ЕЗНАС / JIEZNAS. Een klein plaatsje (2018: 1032 inwoners) 
met een eigen stempel. Het postwaardestuk heeft een Litouws thema: het 
Raudonė kasteel in het Jubarka rayon. 
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Type 22 (in lit. 2 type SO 6) was in 
gebruik in de periode 1972-1990. De 
grootste verandering: datumbrug links 
en rechts open, de lijnen onder en bo-
ven de datum, in verschillende diktes. 
De brief hiernaast (afb. 7) is verzon-
den uit Snieckus: stempel type 22.  
Deze plaats is genoemd naar Antanas 
Sniečkus (1903  – 1974). Hij was  
Eerste Secretaris van de Communisti-
sche Partij van Litouwen van 1940 tot 
1974. 
 

 
 
Afb. 7b (100 %) 

 
In Litouwen zijn ook stempels  
gebruikt met de plaatsnaam in twee  
regels (afb. 8 en 9): type 23. Deze 
stempels hebben in de onderste regel 
de cyrillische aanduiding van de plaats 
en in de bovenste regel de Latijnse 
aanduiding. De republieknaam wordt 
alleen onderin in het cyrillisch ver-
meld. Bovenin CC  CP, zwarte sovjet-
ster. De datumbrug is  
gesloten. 
 

 
 
Afb. 9 (100 %) 
Een aankomststempel van Skapiškis 
stotis (station) op een brief uit Lielupe. 

 
Behalve de hier getoonde stempels 
van Kaunas Akademija en Skapiškis 
stotis  werd dit type stempel ook  
gebruikt in nog een aantal andere 
plaatsen. 
De diameter van de tweetalige stem-
pels moest volgens de officiële richt-
lijnen 30 mm zijn (lit. 4). Stempels  

 
 
Afb. 7a (70 %) 
Het aantekenstempel is alleen in het cyrillisch: СНЕЧКУС [SNECHKUS]. In 1992 
werd de plaats Sniečkus omgedoopt tot Visaginas (lit. 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 8 (72 %) 
 
 
 

met alleen cyrillische tekst moesten 
een diameter van 25 mm hebben. De 
stempels met de plaatsnaam in twee 
regels, type 23, zijn groter: 32-35 mm. 
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Type 12 

 
 
Kretinga 

Type 12             Ingevoerd in 
1940-1941 
 
Plaatsnaam in twee talen op 
één regel: links Latijns, 
rechts cyrillisch. 
Geen aanduiding van de  
republiek. 
Bovenin CC CP , witte sov-
jetster (positief). 
Datumbrug links en rechts 
gesloten. 

Type 16 

 
 
Zidikiai 

Type 16. 
Ingevoerd in 1940-1941 
 
Plaatsnaam in twee talen op 
één regel: links Latijns, 
rechts cyrillisch en onderin 
ЛИТ. CCP 
Bovenin CC CP, zwarte sov-
jetster. 
Datumbrug links en rechts 
gesloten. 

Type 17 (SO 1) 

 

Type 17 
1947-1956 
 
Gelijk aan type 18, maar 
kleiner formaat. 
Doorsnede ca. 24-25 mm. 
 

Type 18 (SO 2) 

 
 
Kapsukas 

Type 18.  
1945-1969 
 
Plaatsnaam in twee talen op 
één regel: links cyrillisch, 
rechts Latijns en onderin 
ЛИТ. CCP 
Bovenin CC CP, zwarte sov-
jetster. Datumbrug links en 
rechts gesloten, letters 3 mm, 
ster 7 mm 

Type 19 (SO 3) 

 
 
KLaipėda 

Type 19 
1949-1961 
 
Lijkt op type 18, maar klei-
nere letters (2,5 mm) en dik-
kere balken 

Type 20 (SO 4) 

 
 
Vilnius 

Type 20 
1945-1988 
 
Plaatsnaam cyrillisch en  
Latijns, maar zonder aandui-
ding van de Sovjetrepubliek 
 

Type 21 (SO 5) 

 
 
Jieznas 

Type 21 
1966-1990 
 
Plaatsnaam in twee talen op 
één regel: links cyrillisch, 
rechts Latijns en onderin 
ЛИТ. CCP. Diameter 29 
mm. Letters 2 mm, zwarte 
ster, 5 mm 
 

Type 22 (SO 6) 

 
 
Kupiškis, met een fout:  
KИPISKIS 

Type 22 
1972-1990 
 
Grootste verandering: Da-
tumbrug links en rechts open, 
de lijnen onder en boven de 
datum, in verschillende dik-
tes. 
 

  Type 23 

 
 
Skapiškis stotis 

Type 23 
 
 
plaatsnaam in twee  
regels: onderin cyrillisch, 
bovenin Latijns. De repu-
blieknaam wordt  
alleen onderin in het cyril-
lisch vermeld. Bovenin CC  
CP, zwarte sovjetster.  
Datumbrug gesloten. 
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3.3 Postwagonstempels 
 

De in Litouwen gebruikte postwagon-
stempels uit de Sovjetperiode zijn  
uitgebreid aan de orde geweest in het 
speciale nummer HBG 56 (lit. 5). De 
indeling van de Letse stempels in 
HBG 75 (lit. 6) kan ook toegepast 
worden op de Litouwse stempels. Wel 
is nog een type toegevoegd: tweetalige 
stempels met de datumbrug links en 
rechts open, type 5. De aanduiding 
van de lijn staat vermeld in twee re-
gels, boven Litouws, onder cyrillisch. 
In het artikel in HBG 56 is ook een 
overzicht opgenomen van de lijnen – 
met bekende stempeltypes- en een 
kaart. 
De lijnen zijn soms heel lang. Vanuit 
Vilnius liep een lijn naar Moskou en 
zelf naar Novosibirsk in Zuid-Siberië. 

 

     
 
NOVOSIBIRSK-VILNIUS, April 22, 
1988. Novosibirsk is de derde stad in 
grootte na Moskou en St. Petersburg. 
 
Buiten de in de tabel hiernaast opge-
somde stempels zijn er ook nog de 
portstempels van de spoorpost. In de 
bekende ovale vorm. 
 

     
 
Met de aanduiding П.В. (P.V.),  
de afkorting voor: 
ПОЧТОВЫЙ (POCHTOVYI) ВАГОН 
(VAGON), Postwagon 
VILNIUS-L-GRAD 
 
Tenslotte zijn er nog de aanteken-
stempels. 
 

 
 
Met de aanduiding  П.В. (P.V.),  
VILNIUS-VITEBSK 

 
Type 1.1 

 
 
Type pw.1.2 

 
 

Type pw.1 
 
Tweetalige stempels 
Pw. 1.1   Met nummer. 
Pw. 1.2   Zonder nummer. 
 

Type 2.2 
Nog geen voorbeeld gevon-
den op Litouws grondgebied. 

Type pw.2 
 
Stempels in het cyrillisch. 
Met nummer van de postwagon. 
Datumbrug links en rechts gesloten. 
Pw. 2.1    Stempeldoorsnede  30 mm  
Pw. 2.2    Stempeldoorsnede  25 mm. 

Type pw.3.2 

 

Type pw.3 
 
Stempels in het cyrillisch. 
Zonder nummer van de postwagon. 
Datumbrug links en rechts gesloten. 
Pw. 3.1   Stempeldoorsnede 30 mm.  
Pw. 3.2   Stempeldoorsnede 25 mm (hier-
naast).  
 

Type pw.4.2 

 
 

Type pw.4 
 
Stempels in het cyrillisch.       Zonder num-
mer van de postwagon. 
Datumbrug links en rechts open. 
Pw. 4.1  Stempeldoorsnede 30 mm. 
Pw. 4.2  Stempeldoorsnede 25 mm.  
 

Type pw.5 

 
 

Type pw.5 
 
Tweetalige stempels met aanduiding in twee 
regels, boven Litouws, onder cyrillisch. 
Datumbrug links en rechts open.  
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3.4 Machinestempels 
 

De meeste machinestempels hebben 7 
of 3 golflijnen in de vlag. In mijn  
verzameling vond ik maar twee stem-
pels met een tekst in de vlag. In beide 
gevallen gaat het om een oproep om in 
de adressering het nummer van het 
postkantoor te vermelden (afb. 10 en 
11).  
 
In de dagtekeningstempels van de  
machinestempels zien we de verschil-
lende types van de handstempels 
 terug. 
In het stempel van de kaart (afb. 10) is 
duidelijk type 20 te herkennen: plaats-
naam cyrillisch en Latijns, maar  
zonder aanduiding van de Sovjet-
republiek. De diameter is 25 mm. 
 

 
 
Afb. 10b 
(100%) 
 
 
 
 

 
In het stempel van de brief (afb. 11) is 
het type wat onduidelijk: letters zijn 
2,5 mm, ster 5 mm, diameter 25 mm 
 

 
 
 
Afb. 11b 
(100 %) 
 
 
 

In “Lituania” (lit. 7) wordt een over-
zicht gegeven van de machinestempels 
van Klaipėda. 
De oudste stempels hebben een vlag 
van 7 golflijnen; type 1, in gebruik 
tussen 1956 en 1979. 
Type 2 met 3 golflijnen is in gebruik 
tussen 1972 en 1990. 
Verder kan er bij een inventarisatie op 
de details worden gelet: de brief uit 
Klaipėda (afb. 12) heeft geen aandui-
ding van de Sovjetrepubliek en een 
verbindingsstreepje tussen de cyrilli-
sche en Litouwse naam. Er is ook een 
stempel zonder verbindingsstreepje! 
 
 
Afb. 12 (73 %) 
Machinestempel van Klaipėda op een 
brief naar de Verenigde Staten, 1956. 

 
 

Afb. 10a (77 %) 
Briefkaart verzonden vanuit ВИЬНЮС / VILNIUS 12-7-1963. In de vlag van het 
machinestempel staat de tekst: ‘Adresseer brieven naar Vilnius met de aanduiding 
van de [onleesbaar] postafdeling/postkantoor’. Het gaat hier om het postkantoor 
met bijbehorend gebied. De afzender heeft het nummer van zijn kantoor erbij ge-
zet, Vilnius-13. 

 

 
 

Afb. 11a (72 %) 
Brief, verzonden vanuit ВИЬНЮС / VILNIUS 10-10-1969. In de vlag van het  
machinestempel staat de tekst: ‘Als U brieven uit Vilnius verzend noteer dan het 
nummer van het postkantoor, dat U bedient.’ 
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Afb. 13 (70 %) 
Machinestempel van Klaipėda op een postwaardestuk. Het postwaardestuk is op 
11-5-1979 uitgegeven en toont de KLAIPĖDOS PAVEIKSLŲ GALERIJA. 
 

 
 
Afb. 14 (100 %) 
Vanuit Kaunas, 1987, verzonden door: 
НАРОДНЬІИ СУА = Volksgerechtshof 
ПОЖЯЛСКОГО РАИОНА = 
Pozhalsk rayon 
 

 
 
Afb. 15 (100 %) 
Dit tweetaligestempel komt van een fabriek in Panevezys, 1985 
ПАНЕВЕЖСКИИ = Panevezhys’ 
ЗАВОД = fabriek (van) 
ТОЧНИ = Precisie- 
МЕXАНИКИ = mechanica 
 
 

In het gebied Klaipėda (Klaipėda, 
Šilutė en Priekulė zijn wel 26 verschil-
lende machinestempels bekend (lit. 7): 
8 met 7 golflijnen en 18 met 3 golf-
lijnen (afb. 13). 

 
3.5 Frankeermachine-
stempels 

 
Frankeermachinestempels frankeren 
de brief en zijn tegelijk dagtekenstem-
pel. In het middenstuk is meestal een 
tekst van de betreffende instantie  
opgenomen. De stempels uit de Sov-
jetperiode geven vaak ook een aardig 
tijdsbeeld (afb. 14). Ze zijn soms 
compleet in het Russisch (afb. 14), 
soms ook tweetalig (afb. 15). Ook de 
waarde-aanduiding kan verschillen: 
enkel raam of dubbelraam, CCCP  
bovenaan of  rechts, … (afb. 14 en 
15). 
Op internet (lit. 11) is een catalogus te 
vinden met een overzicht van de types 
Sovjet frankeermachinestempels. 
 
Tot slot 
 
In mijn computer zit nog een pdf-
bestand, 344 pagina’s A4, met kopieën 
van Sovjetstempels uit Litouwen (lit. 
12). Per plaats  worden stempels  
geïnventariseerd: verschillende types 
dagtekeningstempels, portstempels, 
aantekenstempels. Hiernaast een stuk-
je  van een pagina: stempels van  
Upninkai (afb. 17). Hierbij zit ook het 
stempel voor het verzegelen van bv. 
geldzendingen. Dit type stempels is 
ook bij de spoorpost gebruikt. 

 

 
 

Vilnius-Baku, een ander type stempel, 
gebruikt voor verzegelen 

 
Het stempel, type ‘huisje’ (afb. 17) 
was in gebruik voor postwissels (lit. 
13). 
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Afb. 16 (72 %) 
Brief, verzonden vanuit Kaunas 30-12-1982. Het frankeerstempel is gebruikt om 
aangetekende brieven te vervaardigen. 
 

 
 
Afb. 17 
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EEN TWEEDE BRIEF VAN “SS-FRONTARBEITER”  
ANTON LIGTHART 
 
 
Ivars Sniķeris en  
Thomas Löbbering 

 
 

Dat het artikel” ”Mijie voes ist jist gans besser 
Willie” van Ruud van Wijnen zou leiden tot de 
vondst van een tweede brief van de tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Letland ingezette  
Nederlandse “SS-Frontarbeiter” A. Ligthart is  
ongelofelijk, maar waar. 
 

De Letse verzamelaar Ivars Sniķeris 
vond hem en daarmee kan een aantal 
vragen uit dat artikel beantwoord wor-
den (lit. 1 en 2). 
 
Achterzijde 
 
Het in de afbeeldingen 1 en 2  
getoonde poststuk maakt deel uit van 
dezelfde correspondentie als de brief 
die Ruud liet zien en beschreef.  
Ook nu schrijft de Nederlandse  
Frontarbeiter A. (Antonius, Anton) 
Ligthart, met als afzendadres  
“Zentral Bauleitong Der Waffen SS 
Dondangen bei Windau Ostland C5 
Letland” aan “Frau. W Kochs  
Saulrietos  Mazirba Letland”. Eind juli 
1944 werkt Ligthart echter nog niet in 
Dondangen, maar ongeveer 200 km 
oostelijker in de gemeente Aiviekste 
in het distrikt Jekabpils (Jakobstadt). 
Hier werden tussen 25 juli en 8 augus-
tus 1944 verdedigingswerken  
opgeworpen en vonden aansluitend 
hevige gevechten plaats bij de  
pogingen van het Rode Leger om de 
Daugava over te steken. 
Vanaf 6 april 1944 diende veldpost 
van vrijwilligers bij de (Waffen)-SS 
binnen het Reichskommissariat Ost-
land en Finland ter censurering voor-
gelegd te worden aan de  
“SS-Feldpostprüfstelle, Zweigstelle 
Ostland” in Riga. Dit voorschrift was 
ook van toepassing op de civiele post 
van niet-Duitse SS-Frontarbeiter.  
Ongeacht de plaats waar de brief was 
geschreven, moest die dus eerst naar 
de censuurdienst in Riga gezonden 
worden. 
 
 
 

 
 

Afb. 1 
 

 
 

Afb. 2 
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Voorkant 
 

Op de voorzijde zien we het violette 
dienststempel van het onderdeel waar 
A. Ligthart deel van uitmaakte:  
“Der Höhere SS- und Polizeiführer 
Ostland - der SS-Wirtschaftsführer - 
Waffen-SS”.  
Daar boven staat in rood het censuurs-
tempel: “SS Feldpostprüfstelle  e   
geprüft”. Op de achterzijde plaatste de 
censor tweemaal het rondstempeltje 
met zijn nummer “424”.  
 

 
 
Hoewel de Nederlander Ligthart uit-
maakte van de Waffen SS, was hij als 
Frontarbeiter geen soldaat, maar  
burger. Zijn post werd daarom wel  
gecensureerd door de SS  
Feldpoststelle in Riga, maar kon niet 
portvrij verzonden worden. 
De brief is met 12 Reichspfennig  
volgens het geldende tarief juist  
gefrankeerd. 
Brieven moesten open bij de censuur-
dienst worden aangeleverd, werden na 
het doorlezen dichtgeplakt en  
vervolgens overgedragen aan de  
Duitse Dienspost Ostland.  
De postzegel op Ligtharts brief werd 
op 29 juli 1944 ontwaard met het  
gekapte machinestempel RIGA  A.  
 

 
 
De datum van het stempel is in dit  
geval bijzonder interessant omdat het 
Rode Leger er op 31 juli 1944 voor de 
eerste maal in slaagde om zuidweste-
lijk van Riga in de omgeving van  
Tukums door te stoten in de richting 
van de Oostzee. De brief werd dus 
enige dagen voor de 29ste juli bij  
Jekabpils geschreven, ging vervolgens 
naar de censuurdienst in Riga en pas 
daarna op zijn vroegst op 29 juli door  

naar Mazirbe in het district  
Ventspils/Windau. 
 
Gezien het frontverloop in die dagen 
lijken “op zijn vroegst” op 29 juli 
1944 en zelfs “op” 29 juli 1944 uiterst 
onwaarschijnlijk vergeleken met een 
andere mogelijkheid. Zoals al aange-
geven bereikten eenheden van het 3de 
Gemechaniseerde Korps (lit.3) van de 
sovjetstoottroepen op 31 juli bij  
Tukums voor de eerste maal de  
Oostzeekust.  
Daardoor werd de Duitse “Heeres-
gruppe Nord” afgesneden van de  
zuidelijker opererende “Heeresgruppe 
Mitte”. Door de situatie aan het front 
was al eind juli 1944 een einde  
gekomen aan het regelmatige trein-
verkeer op de lijn Riga-Ventspils.  
Vervoer van de brief per spoor, maar 
ook over land of door de lucht, lijkt 
daarom in de periode 29-31 juli  
onwaarschijnlijk. 
 
Tijdens de “Operation Doppelkopf” 
slaagde het Duitse 18de Leger er op 
21 augustus 1944 in om de  doorbraak 
van de Sovjets naar de Oostzee  
tijdelijk ongedaan te maken en weer 
een landverbinding tussen de leger-
groepen “Nord”en “Mitte” tot stand te 
brengen. Uiteindelijk werd de  
“Heeresgruppe Nord” vanaf 10  
oktober 1944 van iedere landverbin-
ding afgesneden en daardoor  
opgesloten in de “Kurlandkessel”. Het 
ligt al met al voor de hand dat ons 
poststuk op 29 juli voorlopig bij de 
censuurdienst in Riga bleef liggen en 
pas na 21 augustus naar Mazirbe werd 
verzonden. 
 
Door deze tweede brief van A. Ligt-
hart kunnen nu twee vragen uit het vo-
rige artikel beantwoord worden: 
 de op “31 Augustus” in de 

“Krankensammelstelle Wenden” 
geschreven en op 1 september 
194? afgestempelde brief dateert 
definitief niet uit 1943, maar uit 
1944. 

 Ligthart heeft de gevechten bij 
Jekabpils tussen 25 juli en 8 au-
gustus, hoewel gewond, over-
leefd.  

 
Wat gebeurde er tijdens de verdere 
Duitse terugtocht aan het Oostfront 
met de Nederlandse SS- Frontarbeiter 
in Letland? Het algemene historische 

verhaal vindt u al in ”Mijie voes ist 
jist gans besser Willie”.  
Een nieuwgevonden document en kort 
geleden in het Lets verschenen litera-
tuur (lit. 4), verhelderen het beeld. 
Vast staat nu dat zich in 1944 in  
Letland vijf kampen voor Nederlandse 
Frontarbeiter bevonden: Dundaga, 
Popervale, Vainode, Jelgava en Riga. 
Door de verkleining van het door de 
Duitsers bezette gebied in het Ostland,  
hier in het bijzonder in Letland,  
werden steeds grotere aantallen van de 
bijna 6000 Nederlandse Frontarbeiter 
naar het westen overgebracht. Van de 
ongeveer 800 arbeiders die zich in 
1944-’45 nog in de Kurlandkessel  
bevonden, konden ca. 300 zich in  
januari 1945 in Liepaja inschepen en 
zo het westen bereiken.  
De meerderheid, ongeveer 500  
mannen, bleef tot aan het einde van de 
oorlog in Koerland. Ze werden vanaf 
eind mei 1945 door de Sovjets als 
krijgsgevangenen voor de arbeidsinzet 
naar de Siberische kampen van de 
Goelag gedeporteerd. 
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Afbeelding 3 
 
Het hier (in zwart-wit) getoonde twee-
talige formulier “Werkbevestiging” 
(bij verdedigingswerken) bewijst dat 
de “TN-Einsatzabteiling Niederlande” 
tot aan het einde van de oorlog  
functioneerde. Onderofficier Fiedler 
van de onderafdeling III bevestigt dat 
Elmars Velze uit Windau tussen 5 en 
21 april 1945 zijn werkplicht heeft 
vervuld en daardoor gevrijwaard van 
bestraffing “volgens de oorlogwetten”. 
De afbeeldingen bij dit artikel komen 
uit de verzameling van Ivars Sniķeris; 
hij vertaalde ook de Letse teksten. 
Thomas Löbbering verzorgde het 
posthistorische kader en redigeerde 
het geheel. Tenslotte vertaalde Ruud 
van Wijnen het artikel in het Neder-
lands en zorgde ervoor dat het  
aansloot op zijn eerdere artikel ”Mijie 
voes ist jist gans besser Willie”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4 
Kaart met het oprukkende Rode Leger 
in het oosten van Letland en de  
doorbrak naar de Golf van Riga aan 
het 1ste Baltische front.  
Op de rechterflank daarvan TA 3, de 
3de  “Triecienarmija”, 3de Stoottroe-
peneenheid. 
 
 
 
 

 
 

Afb. 3 
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EEN BLOG OVER DE POSTGESCHIEDENIS VAN ESTLAND 
 
 
 
Jan Kaptein 

 

Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek 
op een website, maar kan ook gebruikt worden 
om de eigen interesse te promoten.  
Ahto Tanner heeft een blog over de  
postgeschiedenis van Estland. Regelmatig zijn er 
nieuwe poststukken te zien. Lezers kunnen ook 
reageren. Adres op internet: postiajalugu.ee  
 

De taal van de blog is het Ests, maar 
met Google translate en wat kennis 
van zaken kom je een heel eind. 
In afbeelding 1 een bijzondere veld-
postkaart. De kaart is verzonden uit 
het slagveld door een militair van het 
8e. Infanterieregiment (stempel van de 
eenheid "8. JALAWÄE POLK *  
Kirjadele"). De geschreven datum 
"3 / II" betekent 3 februari 1920.  
De onafhankelijkheidsoorlog is de vo-
rige dag officieel beëindigd, 2 februari 
1920. Toen werd het Verdrag van  
Tartu ondertekend tussen Estland en 
Rusland. De schriftelijke boodschap 
luidt: "Beste Julius! Spoedig komt de 
dag waarop onze soldaten terug naar 
huis zullen komen. Dus bereid alles 
heerlijk voor om ons te verwelkomen. 
Groeten aan iedereen! Richard". 
 
De volgende kaart (afb. 2) heeft een 
‘stom’ stempel van Ambla, waar-
schijnlijk 1914. Dit is echt een nieuwe 
vondst: niet vermeld in het handboek. 
Deze ansichtkaart is verzonden naar 
Tallinn, ontvangen door A. Tursamäe, 
een burger. De kaart is interessant 
door het tijdelijke stomme stempel, 
eind 1914 in het Russische rijk  
gebruikt in verband met de Eerste  
Wereldoorlog. 
De tekst op de voorzijde van de  
ansichtkaart maakt duidelijk dat de 
kaart uit Ambla komt. 
 
Op de site kan er ook gekocht worden 
in de winkel en er is een rubriek met te 
downloaden literatuur. In deze laatste 
rubriek o.a. het bekende handboek van 
Hurt en Ojaste, met supplement. 

 

 
 

 
 
Afb. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 2 
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LETLAND, 1944 EN (HOE?) VERDER : DEEL 4 
 
 
Ruud van Wijnen 

4.1   Gelegenheidsstempels 
4.2   Postwaardestukken 
4.2.1   Geïllustreerde enveloppen 
4.2.2   Ansichtkaarten 
4.2.3   Briefkaarten met gelegenheidszegels 
4.3   Aanvullend port  
4.4   Frankeertarieven 
4.5   Dienst- en overheidspost  
4.6   Douane 
 

4.1 Gelegenheidsstempels 
 
Het gebruik van gelegenheidsstem-
pels, het woord zegt het al, vindt 
plaats ter gelegenheid van en meestal 
ook tijdens een bepaalde gelegenheid. 
Mogelijkheden te over: de eerste  
filatelistische tentoonstelling in de 
Letse Sovjetrepubliek in 1958 
(afb.44a), sportevenementen, de lan-
cering van de eerste spoetnik (afb. 
44b), geboortedagen van bekende  
personen, 125 jaar kuuroord Ķemeri 
(afb. 44c) of de internationale  
postzegeltentoonstelling Riga-Rostok-
Stettin in 1982 (afb. 44d). 
 
Voor mij schuren gelegenheidsstem-
pels aan tegen “maakwerk”. Geen  
gewone sterveling neemt de moeite 
om met zijn of haar brief naar een  
tijdelijk postkantoor te gaan om die 
daar te laten afstempelen. Dat doen  
alleen filatelisten, voor zichzelf of  
voor andere verzamelaars.  
Bij eBay en vergelijkbare sites worden 
gelegenheidsstempels bij bosjes te 
koop aangeboden, bijna altijd op  
blanco enveloppen. Hoeveel gelegen-
heidsstempels er in de periode 1944-
1990 in Letland in gebruik zijn  
geweest, geen idee. Ik schat meer dan 
200. Zo ver ik weet bestaat daarvan 
nog geen lijst, maar het lijkt me ook 
monnikenwerk om die samen te stel-
len. 
 

 

 
 
Afb. 44a 
1958 
 

 

 
 
Afb. 44b 
1962 
 

 

 
 
Afb. 44c 
1963 
 
 

 

 
 
Afb. 44d 
1982 
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Als ik een gelegenheidsstempel uit de 
Letse Sovjetrepubliek toevallig tegen-
kom neem ik het alleen maar in mijn 
verzameling op als het is gebruikt op 
een door de post vervoerde brief.  
Afbeelding 45 toont er zo een  
en vormt tevens een mooie overgang 
naar het volgende hoofdstuk van dit 
artikel. 
 
4.2 Postwaardestukken 
 
In de Michel “Ganzsachen-Katalog 
Europa Ost” kost het liefst 130  
pagina’s om alle vanaf 1944 door de 
Sovjet-Unie uitgegeven postwaarde-
stukken te vermelden: briefkaarten, 
enveloppen en een enkel vouwblad 
(lit.9). Niet alleen in rechttoe, rechtaan 
uitvoeringen (afb. 12 en 18), maar 
ook vele exemplaren met sprekende 
 illustraties. Veelal ter meerdere eer en 
glorie van de communistische heilstaat 
of, na de oorlog, de heroïsche “Grote 
Vaderlandse Oorlog” (afb. 46).  
Daarnaast werden standaard post-
waardestukken door de toevoegingen 
“ЗАКАЗНОЕ” of “АВИА” bruikbaar 
voor resp. aangetekende verzending en 
luchtpost (afb. 28 en 45).  
 
 

 
 

Afb. 45 
Geïllustreerd postwaardestuk, enveloppe, van Riga naar Berlijn in de DDR, 1973. 
Zowel de enveloppe (met als datum 5/VI-73) als het gelegenheidsstempel zijn  
gewijd aan 100 jaar Letse Zangfeesten (Latvijas Dziesmu svētku). 
Op de enveloppe wordt dat in twee talen vermeld, in het stempel alleen in het Rus-
sisch. 
 
 
 
 

 
 

Afb. 46 
Postwaardestuk (Mi. P178 uit 1944), briefkaart, van ВЫСОКАЯ ГОРА (Vysokaja 
Gora) in de Tataarse Autonome Sovjetrepubliek (ACCP) naar РИГА-RĪGA,  
3-12 maart 1945. 
Het citaat van Stalin luidt: ‘Het Rode Leger moet de vijand nog harder slaan, mee-
dogenloos de Duitse agressoren uitroeien en hen zonder te rusten verjagen van de 
Sovjet bodem”, bevel 195 van de opperbevelhebber, 1 mei 1943. 
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Afb. 48a                                       Afb. 48b 
U itg. 25.07.1960                          Uitg. 28.08.1964 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 47 
Postwaardestuk (Mi. RS 6), briefkaart 
gebruikt als ontvangstbewijs van 
ВИРПЕ-VIRPE naar МАЛПИЛС-
MALPILS en terug, 27-28 febr. en 3 
mrt. 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 48 
Postwaardestuk, geïllustreerde enve-
loppe, van VALKA-ВАЛКА naar 
БАЛВЫ-BALVI, 29-30 jan. 1956. Af-
gebeeld is het opera- en ballettheater 
in Riga. Rechts van de illustratie wordt 
in de staande tekst vermeld dat de en-
veloppe op “28/XI-55” werd uitgege-
ven. Daarmee is het de vierde envelop 
met een Lets motief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 48a   
De “volksdichter” Jānis Rainis (1960).  
Afb. 48b   
Riga, monument ter herinnering aan 
de revolutie van 1905 (1964)). 
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Ook allerlei overheidsinstanties maak-
ten, voor hun vragen en mededelingen, 
graag gebruik van briefkaarten met 
een ingedrukt zegel (afb 47). In  
Letland gebruikte voorbeelden daar-
van neem ik graag op in mijn collec-
tie. Verzamelt u alleen postwaarde-
stukken, dan zal het een hele toer 
worden om die afgestempeld in  
Estland, Letland of Litouwen te  
vinden. 
 
Na de bezetting van Letland door de 
Sovjet-Unie verschenen op de  
uitgegeven postwaardestukken ook 
 illustraties met betrekking tot Letse 
Sovjetrepubliek. Die komen in de  
volgende drie paragrafen aan de orde. 
 
 
4.2.1 Geïllustreerde  
enveloppen 

 
Vanaf 1954 verschijnen in de Sovjet-
Unie op geïllustreerde enveloppen met 
een ingedrukt zegel ook afbeeldingen 
met betrekking tot Letland (afb.48). In 
1991 staat de teller daarvan op onge-
veer 385-390 verschillende, variërend 
van lieflijke landschappen, beziens-
waardige gebouwen en monumenten 
tot een enkele dichter of componist en 
klare, kleurige sovjetretoriek. De vier 
afbeeldingen (48a, b, c en d) geven 
daarvan een indruk.  
Omdat alle postwaardestukken-
enveloppen, meestal op de achterzijde, 
zijn voorzien van een uitgiftedatum 
kost het geen moeite om ze te catalo-
giseren (lit. 10). 
 
4.2.2 Ansichtkaarten 
 
Behalve geïllustreerde enveloppen 
werden in de Sovjet-Unie ook ansicht-
kaarten als postwaardestuk uitgege-
ven. Dichters, componisten en andere 
“hoofden” leenden zich daar niet voor, 
maar rustieke landschappen en aan-
sprekende stadsgezichten des te meer. 
Ook kleurrijke 1-Mei vieringen en an-
dere gelegenheden met veel vlagver-
toon maakten deel uit van het aanbod 
(lit.11). 
De eerste ansichtkaart met een Lets 
motief werd uitgegeven op 17 juli 
1954 (afb. 49), de laatste in 1991. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 48c                                                    Afb. 48d 
Uitg. 1967                                                  Uitg. 26.05.1980 
Het kasteel van Turaida nabij                    40 jaar Letse Socialistische 
Sigulda (1967).                                          Sovjetrepubliek (1980). 
 

 
 

 

Afb. 49 
Postwaardestuk, ansicht van het opera- en ballettheater  in Riga. Lokaal 
verzonden, РИГА-RĪGA, 7 maart 1957.
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Afb. 
50a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 
50b 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Afb. 51 
Enveloppe, postwaardestuk, van LENINGRAD naar БАЛДОНЕ-BALDONE, 8-11 
jan. 1980. 
De enveloppe én postzegel zijn gewijd aan de 100ste geboortedag van de Letse 
componist Alfrēds Kalniņs (1879-1951). 

In deze periode verschenen ongeveer 
220 ansichten, waarvan niet altijd dui-
delijk is of het gaat om een enkele uit-
gave of om een kaart uit een mapje 
van 10 stuks. 
De afbeeldingen 50a en 50b tonen de 
ansicht- en adreszijde van een kaart uit 
1966 met de Gauja rivier bij Sigulda, 
verzonden van ЦЕСВАЙНЕ-
CESVAINE naar Riga, 27 nov. 1967. 
 
4.2.3 Postwaardestukken 
met gelegenheidszegels 
 
De zegelbeelden op postwaardestuk-
ken komen bijna altijd overeen met 
die van de  permanente gebruikszegels 
die op het moment van drukken en 
uitgeven in gebruik waren. 
In de Sovjet-Unie verschenen echter 
ook met gelegenheidszegels bedrukte 
enveloppen en briefkaarten. Van de 
eerste 175 stuks tussen 1954 en 1991, 
van de tweede 229 stuks in de periode 
1971-1991. Slechts vier daarvan, één 
enveloppe en drie briefkaarten, hebben 
een Lets motief (afb. 51 en 51a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 51a 
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4.3 Aanvullend port 
 

De ontvanger van een onvoldoende, of 
helemaal niet, gefrankeerde brief dient 
de posterijen bij ontvangst daarvoor te 
betalen. Altijd meer dan een correcte 
frankering zou hebben gekost. 
Dat is geen boete of straf, maar een 
aanvullende betaling voor een extra 
dienst die door de post is geleverd. 
“Strafport” is daarom een onjuist 
woord, beter “aanvullend” port.  
In Duitsland heet “strafport” of aan-
vullend port gewoon “Nachgebühr”. 
Mooi woord. 
 
Hoewel ik over weinig materiaal  
beschik, kunnen we vaststellen dat er 
ook in de Sovjet-Unie sprake is van 
een standaard ovaalstempel voor aan-
vullend port.  
Hierin kunnen we 3 typen onderschei-
den. 

 
 
Afb. 52 
Ongefrankeerd verzonden lokale kaart binnen VENTSPILS-BEHTCПИЛC, 4. Nov. 
1946. 
In het tweetalige PIEMAKSAT- ДОПЛАТИТЬ stempel werd “20”geschreven, 
tweemaal het lokaaltarief. 
 

 
 

Type  Formaat Bekende gebruiksdata 
1 Tweetalige tekst  

PIEMAKSAT / ДОПЛАТИТЬ. 
ca. 30 x 20 mm  

1a ______K.   met geschreven bedrag  1946-1951                afb. 52 
1b Vast bedrag  60 K.  1946 
 
2 Tekst in cyrillisch 

ДОПЛАТИТ / plaatsnaam 
  

2a  30 x 20 mm 1962-1963 
2b  33 22 mm 1952 

1959-1962                afb. 53 
1988  

 
3 Gebruikt in Riga, in rood gestempeld. 

Dubbele omtreklijn, 
links en rechts twee sterretjes 

ca. 36 x 20 mm   

3a Met geschreven bedrag  1957-1961 
3b In middendeel  1 руб.  1952-1960 

 
 

 

 
 
Type 1a 

 

 
 
Type 1b 
 

 

 
 
 
Type 3a 
 

 
 

 
 
 
 
 
Type 3b 
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Type 2 
Bekende stempels uit de plaatsen: 
 
Type 2a 
1962  РЕЗЕKHE (Rēzekne) 
1963  ВАНГА (Vanga)  
 
Type 2b 
1952  ЛИЕПАЯ (Liepāja) 
1959  САБИЛЕ (Sabile) 
1960  KAPCABA (Kārsava) 
1961  KAУДЗИШИ (Kaudzīši) 
          MATKУЛЕ (Matkule)  Afb.53 
          OГРЕ (Ogre) 
          ЛАЗДУКАЛНС (Lazdukalns) 
          ЕЛГАВА (Jelgava) 
          РУИЕНА (Rūjiena) 
          РИГА 29 (Riga 29) 
          ДУНАЛКА (Dunalka) 
          СИГУЛДА (Sigulda) 
1962  ЦЕСИС (Cēsis) 
1988  ВЕНТСПИЛС (Ventspils) 

 
Onvoldoende gefrankeerde post naar 
het buitenland werd in Riga voorzien 
van het internationaal gebruikelijke 
“Taxe” stempel. In dit geval heeft het 
ronde T-stempel erg veel weg van 
twee Letse soortgenoten uit de jaren 
20 en 30, maar die hebben bij nader 
kijken toch een mindere vette cirkel-
lijn. (afb. 54). 

 
 
 
 

 
 
Afb. 53 
Brief van Matkule naar Riga. Per 1 januari 1961. Als gevolg van een geldhervor-
ming bedroeg het binnenlandporto 4 i.p.v. 40 kopeken. De blauwe strepen om het 
zegelbeeld geven aan dat deze frankering inmiddels ongeldig was. Aanvankelijk 
werd de brief met “10” kopeken beport, kennelijk het minimumbedrag. Het lijkt erop 
dat de ontvanger uiteindelijk “4”kopeken diende te betalen, het normale porto. 
(coll. Sijtze Reurich). 
 
 
 
 

 
 
Afb.54 
Brief van PИГА-RĪGA naar Stuttgart in Duitsland, 17 aug. 1979. Het juiste tarief 
bedroeg echter 6 kopeken. In het “T”-stempel werd daarvoor “7c” aangegeven.  
De “Nachgebühr” voor de ontvanger bedroeg 33 pfennig. 
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4.4 Frankeertarieven 
 
Eerder schreef ik al dat tussen 1944 en 
1990 in de Sovjet-Unie 5265 postze-
gels werden uitgegeven. Je zou kun-
nen proberen om die allemaal, “echt 
gebruikt”, geplakt op een brief of een 
kaart, te verzamelen. Verzonden en 
afgestempeld in Letland én gefran-
keerd volgens het juiste tarief.  
Het lijkt me een onhaalbare opgave, 
maar in ieder geval heb je een over-
zicht nodig van de geldende posttarie-
ven. Hieronder zijn (met dank aan 
Sijtze Reurich) slechts de frankeerta-
rieven voor brieven en briefkaarten 
opgenomen, inclusief de toeslagen 
voor aangetekende post en de lucht-
posttarieven. Daarmee kunt u niet al-
leen nagaan of een poststuk correct is 
gefrankeerd, ook kunt u in geval van 
aanvullend port controleren of dat juist 
is berekend. Meer tarieven, bv. voor 
drukwerk, vindt u op de genoemde 
websites. Zoals het goede verzame-
laars betaamt frankeerden vele Letse 
verzamelaars hun enveloppen naar het 
buitenland met gelegenheidszegels, 
vaak met meerdere verschillende 
exemplaren. Dan is het even rekenen 
of het klopt (afb.55). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 56b (100 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 55 
Per luchtpost verzonden aangetekende brief van РИГА-RĪGA naar TEL AVIV-
YAFO in Israël, 25 juli – 1 aug. 1951. De frankering klopt: 40 kop. voor de brief + 
100 kop. luchtposttoeslag = 140 kop. + 70 kop. aantekenen =  
roebel 2,10 in totaal. 
 
 
 

 
 
Afb. 56a 
Ongefrankeerd verzonden briefje van KAУДЗИШИ – KAUDZĪŠI naar ЛУБAHA – 
LUBĀNA, 21 dec. 1961. Vanaf 1 jan. 1961 bedroeg het tarief 4 kopeken. In het 
ovale doplatit-stempel is “0,10” geschreven, waarschijnlijk het minimumtarief voor 
aanvullend port 
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 Brief  Briefkaart  Aantekenen 

mi. v. lok bin bui lok bin bui bin bui 
13.07.1944 15 30 50 10 20 30 +30 +80 

2de gew. 20 45       
Lp  100 150   130   

 
16.09.1948 40 50  25 25 30  +60 +80 

2de gew. 60 60       
Lp  100 150   130   

10.06.1950 40 40 40 25 25 25 +60 +70 
2de gew. 60 60       

Lp  100 140   125   
 

01.09.1957 40 60  25 25 40  +60 +100 
2de gew. 60 60       

Lp  100 160   140   
01.01.1960 40 60 25 25 40 +60 +100 

2de gew. 60 60       
Lp  (afb. 66)  60 160   140   

 
01.01.1961 4 6  3 4  +6/7 +12 

2de gew 6       
Lp  6 16   14   

10.09.1977 4 15 3 10 +6/7 +32 
2de gew.  6       

Lp  6 32   27   
 

01.01.1982 4 20  3 15  +6/7 +60 
2de gew 6       

Lp  6 45      
01.02.1983 5 20 4 15 +5/6 +60 

2de gew. 10       
Lp  5 45   35   

 
01.01.1986 5 30  4 20  +5/6 +100 

2de gew. 10       
Lp   50   35   

 – 01.03.1991 
In Letland werden de binnenlandtarieven eenzijdig verhoogd. Deze golden ook voor post naar Estland en Litouwen. 
De buitenlandtarieven bleven gelijk aan die van de Sovjet-Unie. 

 15 30  10 20  +5 +100 
2de gew. 25       

Lp   50   35   
 

 
Toelichting: 

 alle tarieven zijn weergegeven in kopeken. 
 lok  =  lokaal 
 bin  =  binnenland = Sovjet-Unie (natuurlijk) 
 bui  =  buitenland 
 vanaf 16 sep. 1948 is er geen onderscheid meer tussen lokaal- en binnenlandtarief. 
 2de gew.  =  brieven zwaarder dan 20 gram. 
 Lp  =  vervoerd per luchpost 
 + 6/7 en +5/6  =  verschillende toeslag voor resp. brieven en briefkaarten. 
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4.5 Dienstpost en over-
heidspost 

 
Interne post bij de posterijen kon port-
vrij worden verzonden. Brieven en 
kaarten werden daartoe gekenmerkt 
met een rechthoekig stempel met de 
tekst СЛУЖЕБНОЕ–НКС, te vertalen 
als “Dienst – Volkscommissariaat van 
Verbindingen”. Dit stempel is al be-
kend uit het eerste bezettingsjaar 
1940-1941 (afb. 57). 
 
Post van overheidsinstanties past soms 
goed in een (post-)historische verza-
meling door de “uitstraling” van de 
gebruikte briefhoofden, zeker als daar 
ook het staatswapen in voorkomt. In 
afbeelding 58 wordt het belang van de 
afzender nog versterkt door het paarse 
stempel “Valdības / 
ПРАВИТЕЛЬТВННАЯ”, in zowel 
Lets als Russisch: “Regering”. 

 
4.6 Douanestempels 
 
Dat de sovjetautoriteiten graag wilden 
weten wat er in het postverkeer met 
het buitenland zoal geschreven werd 
en dat getracht werd de uitgevoerde 
controle te verhullen beschreef ik al 
eerder in deze artikelenreeks (HBG nr. 
74, pag. 8-11). Ook de douane keek 
graag in enveloppen en pakjes, op 
zoek naar verboden, ongewenste en 
verdachte zaken.  
 
Zelf correspondeerde ik jarenlang met 
diverse verzamelaars in het bezette 
Letland en niet alleen voor mij zijn 
bijvoorbeeld Laimonis Bočka en Jānis 

 
 
Afb. 57 
Interne post van de posterijen, binnen Riga portvrij aangetekend verzonden,  
26-29 maart 1946.  Het stempel СЛУЖЕБНОЕ–НКС verantwoordt de portvrijdom. 
 
 

 
 
Afb. 58 
РИГА-RĪGA, lokale brief van het Presidium van de Opperste Sovjet van de Letse 
PSR,14 mei 1952. 
 

Ozoliņš bekende namen met dierbare 
herinneringen. Ik stuurde hen allerlei, 
in Letland schaarse, waren. Van aller-
hande kleding tot balpennen, van 
kruiderijen tot 3-D ansichtkaarten, van 
zaden tot kinderspeelgoed. Die zaden 
mochten natuurlijk niet, maar glipten 
er bij de douane soms toch doorheen. 
Als ik 3 mooie tekenpotloden stuurde, 
kwamen er meestal maar 2 aan. Maar 
toch, overal het algemeen verdween er 
heel weinig en kwam er maar hoogst 
zelden iets retour. Ik denk nog steeds 
dat Laimonis en Jānis en al die andere 
Letse verzamelaars heel goed wisten 
bij wie ze af en toe een “cadeautje” 
moesten achterlaten. 
Voor de waren die ik naar Letland 
stuurde werd ik, eigenlijk altijd op ba-
sis van wederzijds vertrouwen,  

betaald met poststukken. Over de  
waarde ervan schreven we niet Ook al 
ging het soms om kostbare stukken, 
bij de douane gaf dat geen problemen 
omdat de gestempelde  postzegels op 
die poststukken niet meer van waarde 
waren. Het verzenden van ongebruikte 
postzegels was daarentegen strikt ver-
boden omdat ze als geldswaarden 
werden gezien (afb. 59a en 59b). 

 
De afbeeldingen 60 tonen de voor- en 
achterzijde van een ПРОТОКОЛ met 
nummer 1566. Het betreft een verkla-
ring omtrent smokkel, d.w.z. het on-
geoorloofd verzenden van postzegels 
naar het buitenland ter waarde van 
2,42 roebel. Als binnen 2 weken tegen 
de schuldigverklaring geen bezwaar 
wordt aangetekend, zal de zending 

verbeurd verklaard worden. Er lijkt 
geen sprake van  
verdere boetes, maar de afzender zal 
wel ergens van een vinkje zijn voor-
zien……  
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Postal Rates Baltic countries 

 
Afb. 59b 
 

 
 
Afb. 59a 
Aangetekende brief van Jānis Ozoliņš in БАЛДОНЕ / BALDONE naar  
Bietigheim in de D.B.R., 24. Nov. 1965. In Riga door de douane gecontro-
leerd en teruggezonden met op de achterzijde het stempel “Moet retour / 
Riga douane” (afb. 58b). Het in rood aangebrachte getal 1566 slaat op het 
afgebeelde ПРОТОКОЛ (coll. Sijtze Reurich). 
 
 

 
Afb. 60vz                                                       

 
Afb. 60az 
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DE FILATELISTISCHE TWEELING, AFLEVERING 3 
 
 Er zijn filatelistische tweelingen die bewogen his-

torische tijden doorstonden én overleefden. Niet 
altijd in volle glorie, maar toch. 
 

In Riga waren voor de Tweede  
Wereldoorlog twee stempelmachines 
in gebruik, één met de letter A, de  
ander met een B. Meestal viel er in 
hun vlaggen iets aardigs of nuttigs  te 
lezen, maar de A-machine kende in 
1940 ook een periode met alleen maar 
7 golflijnen. De machines zullen op 
het hoofdpostkantoor niet al te ver van 
elkaar vandaan gestaan hebben, maar 
samen afgedrukt worden op één en 
hetzelfde poststuk leek een utopisch 
verlangen. Aan het begin van de  
Sovjetbezetting werden de teksten in 
beide stempels aan de nieuwe tijd 
aangepast: CCCP   PИГA – RĪGA  
met alleen golflijnen in de vlag. In  
deze vorm was het A-stempel geen 
lang leven beschoren, het was slechts 
2½ week in gebruik (afb.1). Het 
kwam terug als aankomststempel,  
ontdaan van golflijnen, dat wel.  
Misschien toch een kans om samen op 
één brief of kaart te komen?  
Afbeelding 2 laat zien dat het op 9 
april 1941 zo ver was: A en B  
innig verstrengeld op een briefkaart 
van de Liquidatiecommissie in Riga, 
twee dagen eerder verzonden aan de  
eigenaar van een fruitgaarde in  
Aizpute en toen afgestempeld met het 
B-stempel. De kaart kon niet bezorgd 
worden omdat de teler, volgens de 
aantekening  “Iƶceļotis uz Vāciju”, 
naar Duitsland was vertrokken.  
Na afstempeling in AЙЗПУTE-
AIZPUTE ging de kaart “A. Rīga”, 
 terug naar Riga en kreeg bij aankomst 
het A-stempel zonder vlag (afb. 2a). 
Het lijkt erop dat beide stempels de 
vlag van B wilden delen, voor één 
keer. Tijdens de Duitse bezetting die 
volgde bleven zowel het A- als het B-
stempel in gebruik. Weer mét vlag 
werd het A-stempel gebruikt voor het 
dagtekenen van veldpost (afb.3), het 
gekapte B-stempel voor het ontwaar-
den van Hitlerzegels op binnenlandse 
post. Postgeschiedenis in optima  
forma. 
 
Ruud van Wijnen 

 
 
Afb. 1 
 

 
 
Afb. 2 
 

 
 
Afb. 2a 
 

 
 
Afb. 3 
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STEMPELS IN SOVJET-ESTLAND: EEN VERKENNING 
 
 
 
Sijtze Reurich 

 
 

U hebt in de afgelopen nummers van HBG veel 
voorbeelden gezien van stempels uit Sovjet-
Letland en Sovjet-Litouwen, maar niets over  
Sovjet-Estland. 
 

Daarom hebben Ruud van Wijnen en 
Jan Kaptein mij gevraagd of ik mijn 
Estlandcollectie eens wil doorkijken 
en wat aardige brieven eruit kan halen 
om in het blad te laten zien. Met dit 
artikel voldoe ik aan hun verzoek 
 
In dit artikel leg ik de nadruk op de 
poststempels. Achtereenvolgens laat 
ik zien: 
 Geen poststempel 
 Doorgebruikte stempels uit de tijd 

van de onafhankelijkheid 
 Handstempels 
 Machinestempels 
 Treinstempels 
 
1. Geen poststempel 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 
Estland veel vernield of zoekgeraakt. 
Ook poststempels. Een voorbeeld 
geeft afbeelding 1. Kennelijk had het 
postagentschap in Liiva, de hoofd-
plaats van het eiland Muhu, tegen het 
eind van de oorlog geen stempel meer. 
De postambtenaar moest de postzegel 
met de hand vernietigen. 
 
2. Doorgebruikte stempels  
uit de tijd van de onafhan-
kelijkheid en de  

 
 
Afb. 1 
Briefkaart van Liiva naar een postbus in Randvere in de gemeente Kuressaare,  
30 oktober 1944.  
Liiva ligt op het eiland Muhu. Op 29 september 1944 hadden de Sovjettroepen de 
Duitsers van Muhu verdreven. Kennelijk was het postagentschap Liiva in de laatste 
fase van de oorlog zijn stempel kwijtgeraakt. Daarom heeft de dienstdoende post-
ambtenaar de ingedrukte zegel van de briefkaart met de hand vernietigd: door de 
naam van het eiland (Muhu) en de datum (30.X.44) eroverheen te schrijven.  
Verder zien we op de kaart een stempel van censor 25084. Kuressaare, de plaats 
van bestemming, is de hoofdplaats van het buureiland Saaremaa. Op dat eiland 
werd op het moment van verzending zelfs nog gevochten. 
 

Sovjetbezetting 1940-1941 
 
Een paar stempels uit de tijd van het 
onafhankelijke Estland (1918-1940) 
hadden de oorlog overleefd en werden 
gebruikt zolang er nog geen Sovjet-
stempel beschikbaar was. Bekend is 
het machinestempel van Tallinn, dat 
tot in 1948 in gebruik bleef.  
In afbeelding 2 zien we echter dat het 
stempel ook af en toe nog als vertrek-
stempel werd ingezet. Een zeer laat 
gebruik van een stempel uit de tijd van 
de onafhankelijkheid, deze keer als 
doorgangsstempel, zien we in  
afbeelding 3: een handstempel Tallinn 
gebruikt in 1949! Overigens had dit  

laatste stempel, en misschien ook het 
machinestempel Tallinn, de verkapte 
functie van ‘Gezien door de censuur’. 
Afbeelding 4 toont het Sovjetstempel 
van Kuressaare dat al in 1940-1941 in 
gebruik kwam, met eerst de naam in 
Latijnse letters, dan de naam in cyrilli-
sche letters en ten slotte de afkorting 
voor Estische Sovjetrepubliek. Het is 
het enige stempel in dit afwijkende 
type in mijn verzameling. 
 

 
 
Afb. 4b 
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Afb. 2 
Briefkaart van Tallinn naar Rakvere, 
16 december 1945 met het machine-
stempel uit de tijd van de onafhanke-
lijkheid als vertrekstempel.  
Censuurstempeltje van censor 25294. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3 
Ansichtkaart van Genua (Italië) met 
machinestempel van het stationspost-
kantoor, 28 juli 1949, verzonden naar 
Treimani (provincie Pärnumaa).  
Dat de kaart is gefrankeerd met een 
expreszegel, heeft niet veel geholpen: 
het doorgangsstempel Tallinn heeft als 
datum 19 augustus 1949! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4a 
Briefkaart van Kuressaare naar Tallinn 
d.d. 21 maart 1945. Aankomststempel 
TALLINN – EESTI met golflijnen, nog 
uit de tijd van de onafhankelijkheid. 
Tevens een censuurstempeltje van 
censor 25020. 
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3. Handstempels 
 

3.1. Datum in een vak, Sovjetster 
staat hoog 

 
Deze stempels komen overeen met de 
typen 3 en 4 in het artikel ‘Letland, 
1944 en (hoe?) verder’ van Ruud van 
Wijnen (HBG 75, blz. 31). De datum 
staat in een vakje, gevormd uit twee 
rechte lijnen en twee cirkelbogen. De 
Sovjetster, geflankeerd door СС aan 
de ene en СР aan de andere kant, staat 
met één punt bijna tegen de buitenrand 
van het stempel aan. De tekst is door-
gaans: ‘plaatsnaam in cyrillische  
letters – afkorting voor Estische 
Sovjetrepubliek – plaatsnaam in  
Latijnse letters’, dus voor Tallinn  
bijvoorbeeld ‘ТАЛЛИН ЭСТ. ССР 
TALLINN’. Deze stempels zijn  
gebruikt vanaf 1944 tot in de jaren 
zestig. We zien voorbeelden in de  
afbeeldingen 5 t/m 8. Bij het oudste 
stempel zien we nog een aanduiding 
van het tijdstip van verzending; die is 
bij de latere stempels geruisloos  
verdwenen. 
 
3.2. Datum in een vak, Sovjetster 
staat laag 
 
Deze stempels komen overeen met  
type 5a in het artikel van Van Wijnen. 
De Sovjetster staat een stuk lager dan 
bij het type uit paragraaf 3.1.  
De belettering lijkt minder vet en  
bovendien is het tijdstip van verzen-
ding aangegeven. De stempels duiken 
voor het eerst op in de jaren zestig, 
maar er is geen scherpe overgang met 
het voorgaande type en trouwens ook 
niet met het volgende type. Sommige 
stempels van dit type waren zelfs in 
het begin van de jaren negentig nog in 
gebruik. Het lijkt erop dat een stempel 
pas werd vervangen door een stempel 
van een nieuw type als het versleten 
was. Voorbeelden vinden we in de af-
beeldingen 9, 10 en 11. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Afb. 5 
Aangetekende brief van Võru naar de kolchoz Areng in Ruusa, 10 september 
1950. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 6 
Aangetekende brief van Jõhvi naar Tallinn, 15 juli 1956. 
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Afb. 7 
Brief van Ämari naar Ventspils in Let-
land, 12 januari 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8 
Brief van Elva naar de Letse radio in 
Rīga, 24 juni 1963. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 9 
Luchtpostbrief van Rakvere naar Boe-
karest in Roemenië, 26 januari 1970. 
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Afb. 10 
Brief van Kingissepp naar Pihtla d.d. 
12 november 1972. Kingissepp of  
Kingissepa (naar de Estische commu-
nist Viktor Kingissepp, 1888-1922) was 
tussen 1952 en 1988 de naam van  
Kuressaare. De stad gebruikte in deze 
periode twee stempels: een hand-
stempel KINGISSEPP en een machi-
nestempel KINGISSEPA. 
 

 
 
Afb. 11 
Brief van Kilingi-Nõmme naar Zeven in 
de Duitse Bondsrepubliek, 15 juli 
1975. 
 
 

 
 
Afb. 12 
Brief van Kingissepp naar Tartu, 7  
december 1981. De envelop heeft een 
afbeelding van het ‘molen-café’ in  
Kingissepp. 
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3.3. Datum tussen twee  
horizontale lijnen 
 
Deze stempels komen overeen met 
 type 6 uit het artikel van Van Wijnen. 
De datum staat nu niet meer in een 
vak, maar tussen twee horizontale  
lijnen.  
Ik heb dit type stempel aangetroffen 
vanaf de vroege jaren zeventig tot in 
de vroege jaren negentig. Voorbeelden 
vinden we in de afbeeldingen 12, 13 
en 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 14b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 13 
Tweetalige postwissel van de Sovjetrepubliek Estland, verzonden van Kuressaare 
naar Kolka in Letland op 15 januari 1991. De postwissel valt net in de onduidelijke 
overgangstijd dat Estland officieel nog niet onafhankelijk is, maar wel al zijn eigen 
posttarieven vaststelt. De Sovjetstempels zijn nog helemaal intact. In het stempel 
van de afzender wordt nog de Leninstraat genoemd, en het rayon Kingissepa (de 
naam van Kuressaare tussen 1952 en 1989). 
 
 
 
 

 
 
Afb. 14a 
Lokale aangetekende brief binnen Keila, 5 oktober 1991. In plaats van de 9 in het 
stempel een blokje. Zowel het datumstempel als het aantekenstempel is een nog 
volledig intact Sovjetstempel. De envelop van 5 kopeken is met een stempeltje van 
65 kopeken opgewaardeerd tot het toen geldende aangetekend-tarief van 70 ko-
peken. 
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Afb. 15 
Brief van Rakvere naar Tallinn, 24 november 1991. In het stempel zijn de Sovjet-
ster, de letters СССР en de letters СС in ЭСТ. ССР verwijderd. Nu staat er  
‘Estische Republiek’ in plaats van ‘Estische Socialistische Sovjetrepubliek’. De 
envelop draagt de afbeelding van de Nicolaaskerk in Tallinn. 

 
 

 
 

Afb. 16 
Aangetekende brief van Haabneeme Sidejsk(ond) (bijpostkantoor) naar Thum in 
Duitsland, 20 mei 1992. Dit is een oude Sovjetenvelop, die met een stempeltje is 
opgewaardeerd tot één roebel, het tarief voor een binnenlandse brief. Het verschil 
met een internationale aangetekende brief is deels met een postzegel, deels baar 
betaald. Het stempel Haabneeme is een omgebouwd Sovjetstempel. 

 

3.4. Aangepaste stempels na het 
herstel van de onafhankelijkheid 

 
Na het herstel van de onafhankelijk-
heid in 1991 werden veel stempels 
aangepast. Anders dan in Letland en 
Litouwen vinden we nauwelijks  
gekapte stempels in Estland.  
Een zeldzaam voorbeeld is afbeelding 
15. Het was veel gebruikelijker dat de 
hele belettering vervangen werd, zoals 
in de afbeeldingen 16 en 17.  
Aan de horizontale lijnen is nog te 
zien dat het om een Sovjetstempel 
gaat; in afbeelding 17 is ook de cyril-
lische kenletter а blijven staan.  
Afbeelding 18 laat zien dat ook  
stempels van het type van paragraaf 
3.2, met een datumvak in plaats van 
twee horizontale lijnen, zijn omge-
bouwd. 
 
3.5. Een afwijkend stempel 

 
Als laatste handstempel laat ik het to-
taal afwijkende stempel van het 
hoofdpostkantoor van Tallinn (Tallinn 
Peapostkontor) zien (afbeelding 19). 
Dit is een laat voorbeeld van het stem-
pel. De cyrillische tekst geeft 
ТАЛЛИНН met twee Н-en (Н is de 
Russische n). Oudere versies van het 
stempel geven ТАЛЛИН met één Н. 
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Afb. 17 
Brief van een dienstplichtig soldaat, 
verstuurd van Kärdla naar Tartu op 21 
januari 1994. Het stempeltje 
AJATEENIJA TASUTA KIRI betekent 
‘kosteloze brief van een dienstplichti-
ge’. Omgebouwd Sovjetstempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 18 
Aangetekende brief van Narva 1 naar 
Einigen in Zwitserland, 7 december 
1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 19 
Sovjetenvelop met ingedrukte zegel 
van 5 kopeken, gewijd aan de graficus 
en 'volkskunstenaar' Günther Reindorff 
(1889-1974). De Estische posterijen 
hebben de envelop met een hand-
stempeltje opgewaardeerd tot 15  
kopeken. De brief is vanuit het hoofd-
postkantoor van Tallinn verzonden 
naar Tallinn 9 op 16 april 1991. 
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4. Machinestempels 
 

4.1. Datum in een vak, Sovjetster 
staat hoog 
 
Het eerste type machinestempel komt 
overeen met het eerste type handstem-
pel. Oorspronkelijk hadden deze 
stempels zeven golflijnen (afbeelding 
20 en 21), net als het vooroorlogse 
machinestempel van Tallinn uit  
afbeelding 2. Later kwamen stempels 
met drie golflijnen in gebruik  
(afbeelding 22). 
 
Afb. 20 
Brief van Tallinn naar Baldone  
(Letland), 14 september 1958. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 21 
Brief van Paide naar Särevere, 6 
maart 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 22 
Brief van Sillamäe naar Rīga in  
Letland, 21 februari 1971. 
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4.2. Datum tussen twee horizon-
tale lijnen 

 
Het tweede type machinestempel komt 
overeen met het handstempel van  
paragraaf 3.3. De datum staat tussen 
twee horizontale lijnen. Ik ken ze  
vanaf de vroege jaren zeventig tot in 
de vroege jaren negentig. Ze hebben 
altijd drie golflijnen; dit type stempel 
met zeven golflijnen heb ik nooit  
gezien. 
Voorbeelden vinden we in de afbeel-
dingen 23 en 24. Afbeelding 25 heeft 
maar één horizontale lijn; ik vermoed 
dat de tweede lijn weggesleten is. Inte-
ressant is de kleine h in KOhTLA-
JÄRVE. Dat zien we vaker in Sovjet-
stempels. Er bestaat bijvoorbeeld ook 
een stempel LEhTSE; LEHTSE met 
een hoofdletter H bestaat ook. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 24 
Lokale brief 
Kingissepa, 

11 maart 1982 met machinestempel. 
 
 
 
 

 
 

Afb. 25 
Hoewel deze brief het vignet draagt 
van het hoofdpostkantoor in Tallinn, is 
hij verstuurd vanuit Kohtla-Järve naar 
Kaunas in Litouwen op 30 april 1991.  
Het Sovjetstempel van Kohtla-Järve 
(met een kleine h in KOhTLA-JÄRVE 
en maar één balk) is nog geheel intact. 
De zegel is uitgegeven ter gelegenheid 
van de 75e geboortedag van Paul  
Keres (1916-1975). Keres was een  
Estische (later Sovjet-) schaakgroot-
meester. 

 
 
Afb. 23 
Brief van Tartu naar Baldone in Letland, 14 september 1981 met een tweetalig 
machinestempel. De brief is gefrankeerd met een postzegel ter gelegenheid van 
het 950-jarig bestaan van de stad Tartu van 15 september 1980. 
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4.3. Uitsluitend Russische tekst 
 
Afbeelding 26 laat een stempel  
Jõgeva zien met uitsluitend Russische 
tekst. Het waarom is onduidelijk. De 
Russischtaligen zijn in Jõgeva niet in 
de meerderheid. 
 
4.4. Aangepaste stempels na het 
herstel van de onafhankelijkheid  
 
Niet alleen handstempels, maar ook 
machinestempels zijn omgebouwd na 
het herstel van de onafhankelijkheid. 
Afbeelding 27 geeft een voorbeeld. 
 
5. Treinstempels 
 
Afbeelding 28 ten slotte laat een 
treinstempel zien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 27 
Een omgebouwd Sovjetmachinestem-
pel van Valga, 6 januari 1994, hier als 
aankomststempel achterop een brief 
uit Viljandi van 5 januari 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 28 
Ansichtkaart met het stempel van 
postwagon 5 op de spoorlijn  
Mõniste-Valga, verzonden naar Tallinn 
op 16 september 1951.  
Aankomststempel Tallinn van 18  
september 1951. De kaart is met 
20 kopeken zwaar ondergefrankeerd; 
de frankering had het dubbele moeten 
zijn. Toch is de kaart niet beport. 

 

 
 
Afb. 26 
Brief van Jõgeva naar Tartu, 10  februari 1983. Het vertrekstempel is uitsluitend 
Russischtalig en bevat bovendien een fout: de И aan het begin van Иыгева had 
een Й moeten zijn; nu staat er Iõgeva. De envelop is gewijd aan het Internationale 
Paul Keres Herdenkingstoernooi in Tallinn, 1983. 
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BLADEREN.…4 
 
 
Keimpe Leenstra,  
Jan Kaptein 

Ook de laatste filateliebeurs in Hilversum bracht 
Keimpe Leenstra een paar albums mee om  
samen door te bladeren en stukken daaruit in ons 
blad te laten zien. Deze keer viel de keuze op een 
briefkaartformulier en ansichtkaarten uit Estland.  
 

Het briefkaartformulier (afb. 1) is  
uiteraard gekozen vanwege de fraaie  
illustratie. In het bijschrift staat  
vermeld “(25) Eldonis Esperanta  
Turisia Komisiono”, Gepubliceerd in 
Esperanto Commissie voor toerisme. 
De poort op de afbeelding is de  
‘Suur Kloostrivärav’ (in Esperanto: 
Granda “Kloostri” pordego), de Grote 
Klooster-poort, een deel van de 
stadsmuur van Tallinn. De eerste toren 
rechts van de poort is de ‘Saunatoren’. 
De saunatoren werd tussen 1371 en 
1372 gebouwd als een kleine zadel-
toren en behoorde tot 1422 tot het na-
bijgelegen cisterciënzer klooster. De 
toren is daarna wel ‘gemoderniseerd’ 
(1380, 1422) 

 
De eerste ansichtkaart (afb. 2) is bij-
zonder omdat het een oude fotokaart 
is: het opschrift is in het negatief inge-
krast. De kaart is ‘bildseitig’ gefran-
keerd en dit heeft het voordeel dat op 
de adreszijde –meestal- een duidelij-
ker stempel staat. 

 
 
 
Afb. 2b 
(100 %) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 1 (79 %) 
Een briefkaartformulier, verzonden vanuit Tallinn naar Parijs, 26 IV 1936. 

 
 

 
 

Afb. 2a (85 %) 
Ansichtkaart, verzonden naar België vanaf het stationspostkantoor van 
Valk, 22 10 24. 
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Het Kadriorg-paleis (afb. 3), gebouwd 
voor Catharina I van Rusland door  
Peter de Grote, wordt momenteel  
gebruikt als Kadriorg Kunst Museum. 
In 1934 werd het paleis de officiële  
residentie van de eerste president van 
Estland , Konstantin Päts. 
Ook deze kaart is ‘bildseitig’ gefran-
keerd. Een mooi site met een hele  
verzameling van dit soort ansichtkaar-
ten is te vinden op het adres: 
https://ansichtskarten.schloemp.eu 
 
De laatste kaart (afb. 4) is een aange-
tekende ansichtkaart. Aantekenen van 
ansichtkaarten zien we niet zo vaak.  
De afbeelding is van de bekende toren 
‘Lange Herman’ in Tallinn. 
 

 
 
 

 
 

Afb.3a (82 %) 
Ansichtkaart, verzonden vanaf Nõmme naar Wenen, 3 3 26. Het stempel 
is wat onduidelijk, maar de geschreven datum van de afzender is 28 II 26. 
Nõmme kreeg in 1926 en lag vlak onder Tallinn. In 1940, tijdens de Sovjet-
bezetting, is de stad bij Tallinn gevoegd. 
 
 

 
Afb.4 (82 %) 
Ansichtkaart naar de Verenigde Staten, verzonden vanuit  
Tallinn, 25 11 21. 
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VOOR U GELEZEN 
 
 
Jan Kaptein,  
Olav Petri 
Ruud van Wijnen 

 

Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 
kunt u tegen porto- en/of kopieerkosten opvragen 
via de redactie. 
 

Rossica  
Fall 2019 ; No 173 

 
Soms heb je het als recensent makke-
lijk, zoals dit keer, want er staat niets 
Baltisch in dit nummer van het prach-
tige Rossica. Wegleggen dan maar? 
Nou, pas op, want er staat voor de 
liefhebber altijd wat in dit blad.  
Bijvoorbeeld een interview met de 
heer Gärtner. De bekende reeks  
auteurs heeft ook ditmaal pareltjes ge-
vonden, zemstvo, zeldzame poststuk-
ken die kleine geschiedenis illustreren, 
bijvoorbeeld over de vreedzame  
gelovige Doechoboren die het zwaar 
hadden onder de tsaren.  
Mikhail Dymshits geeft een uitgebreid 
overzicht van stempels uit Moskou, 
David Skipton en Steve Volis namen 
de “foute” kenletter izjitsa in stempels 
onder de loep.  
Pavel Pavlov doet hetzelfde met  
watermerken uit de vooroorlogse  
sovjetperiode.  
Alexander Epstein bekijkt revaluatie 
van postzegels in de periode van de 
Burgeroorlog en kort daarna, prachtige 
illustraties. Sociale filatelie krijgt  
volop aandacht, inclusief wat ik  
aanhangend water van de krop sla zou 
willen noemen, ansichtkaarten en  
fiscale zegels, bonnen.  
Kortom: heerlijk om te bekijken! 
 
Olav Petri 
 
Baltikum : Zeitschrift für 
Philatelie und Postge-
schichte 2019 ; Nr. 8 
 
Ditmaal vormt de blauwe 10 senti ze-
gel van de in 1932 in Estland uitgege-
ven gelegenheidsserie “300 jaar Uni-
versiteit van Tartu” (Mi. 95) Peter 
Feustels speurterrein naar plaatfouten. 
Hij onderzocht op de hem bekende, 
grondige wijze meer dan 3500 zegels 
en laat zien dat er meer te beleven valt 
dan de zgn. “onderbroken derde zuil” 
(niks breuk, gewoon een inktvlekje).  

Reden genoeg om de eigen zegels nog 
eens goed te bekijken (afb.1). 

 

 
 

Afb. 1 
 
Erika Feustel sluit aan met een histori-
sche bijdrage “387 jaar Universiteit 
Dorpat/Tartu”. In “Het Baltische  
Gebied” nr. 73 was “onze” Olav haar 
voor: vergelijkend lezen aanbevolen. 
In deel 2 van zijn artikelenreeks over 
de postgeschiedenis van de eerste  
Letse Sovjetrepubliek beschrijft Heinz 
Lukaschewitz de periode van 1  
september t/m 14 december 1940 
waarin de Sovjetletse zegels verschij-
nen, de eerste sovjetstempels in  
gebruik komen en kleinere aanteken-
strookjes worden gebruikt. De postale 
sovjetisering werd snel zichtbaar. Een 
uitknipsel met een Duitse Hitlerzegel 
van 12 Rpf en een langstempeltje 
“Pokrowo” riep de vraag op waar dat 
plaatsje dan wel lag. Wikkend, we-
gend en afstrepend lijkt het Kacēni in 
het uiterste noordoosten van Letland te 
zijn. Of het Pokrowo-stempeltje ooit 
op een fatsoenlijke brief is gebruikt is 
maar zeer de vraag…… 
Verdere “Letse” bijdragen over de 
zeppelin LZ 129 Hindenburg door 
Yehoshua Eliashiv, over Feldpost-
nummer 45305 in Riga en de  
Technische Nothilfe door  Marius 
Mrotzek en over een unieke geldbrief 
uit Hasenpoth uit 1886 door Thomas 
Löbbering en Olav Petri.  
Martin Bechstedt doet de Litouwse 
“De Jure” uitgave van 1922 alle eer 
aan door een uitvoerige en gevarieerde 
beschrijving met proeven, plaatfouten, 

maakwerk  en portretfoto”s van alle 
afgebeelde personen. Mooie bijdrage.  
En als u, roker of niet-roker, wilt  
weten hoe het nu precies zit met die 
Russische papirosa, papirossa, papier-
rozen, papyros en papirosi lees dan tot 
slot pagina 52. 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Deutsche Zeitschrift für 
Russland-Philatelie 
Dezember 2019 ;  
Heft Nr. 111 
 
In dit nummer geen echt ‘Baltisch’ 
onderwerp, maar sommige onderwer-
pen zijn ook van toepassing op ons 
verzamelgebied. Dit geldt onder ander 
voor het artikel van Reinhold Ruh: het 
briefposttarief van Rusland van 1866 
tot 1 juli 1875. In het eerste deel (in 
Heft 110) waren brieven te zien naar 
Mitau / Jelgava, Riga en naar Wilna / 
Vilnius. In dit tweede deel zijn brieven 
te zien naar Mitau / Jelgava, Sagnitz / 
Sangaste, Riga, Reval / Tallinn en  
Libau / Liepāja. 
Als verzamelaar van de Krim was ik 
heel geïnteresseerd in het vervolg-
artikel van Thomas Berger en  
Alexander Epstein. In dit tweede deel 
wordt de periode beschreven vanaf 
voorjaar 1920: de Witte troepen trek-
ken zich terug op de Krim en Generaal 
Wrangel krijgt de leiding. In novem-
ber 1920 veroveren de bolsjewieken 
de Krim en de Witte troepen moeten 
geëvacueerd worden. 
Het artikel van Alois Vávra is een uit-
gebreide studie over de 40 kop. Zegel 
van de 8e serie permanente zegels 
1948-1957 (staatswapen en vlag van 
de USSR). Deze zegel is uiteraard ook 
op brieven gebruikt in het Baltische 
gebied. Ook als ingedrukt zegel op 
postwaardestukken is de zegel  
gebruikt. 

 
Jan Kaptein 
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The British Journal of 
Russian Philately 
November 2019 ; 109 

 
Het blad van de BSRP verschijnt maar 
1 keer per jaar, maar dan heb je ook 
wat: 93 pagina’s A4, mooi gedrukt, 
met leuke artikelen.  
Deze keer ook artikelen met betrek-
king tot het Baltische gebied.  
Neil Ritchie geeft een update over de 
censuur merktekens van Letland in de 
periode 1919-1921 (afb. 2). 
Hannes Westendorf publiceert in dit 
nummer een artikel over de 1899 
 registratielabels, gebruikt in Estland. 
Het is een aangevulde versie van het  
artikel in Baltikum nr. 6. Verder heeft 
hij een aanvulling op zijn artikel in 
nummer 107 over aantekeningen die 
tussen 1833 en 1875 op poststations in 
het gebied van het huidige Estland op 
brieven werden aangebracht. Dit arti-
kel verscheen eerder in het Duits in 
Baltikum nr. 2 (2016). 
Thomas Berger en Alexander Epstein 
schrijven opnieuw over de regionale 
postgeschiedenis van Oekraïne 1917-
1921. Een hele artikelen-serie, die 
eerder gepubliceerd is in het Deutsche 
Zeitschrift für Russland-Philatelie. 
 
Al eerder was aangekondigd dat de 
 leden een extraatje konden verwach-
ten. Het beloofde boek is binnen: 
 ‘Foreign military activity in the  
Russian Civil War 1917-1923 / Ed-
ward Klempka. – 380 p. Ook in het 
Baltische gebied speelden buitenland-
se troepen een rol. In Litouwen arri-
veerde in maart 1919 een Franse  
militaire missie om te helpen bij de 
opbouw van het Litouwse leger. 
Groot-Brittannië was met zijn marine 
in deze tijd actief in het Baltische  
gebied. Vanaf zee werden Russische 
posities gebombardeerd in Letland en 
Estland. Ook zijn Britse officieren 
naar Litouwen gezonden voor assis-
tentie en er was een Militaire Missie in 
Letland (afb. 3). 
 
Er is ook al een nieuw extra boek voor 
de leden aangekondigd: Georgia, the 
years 1917 - 1921 by Hans Grigoleit 
and Edward Klempka. Ook dit boek 
wordt gesponsord door het veilinghuis 
David Feldman. 
 
Jan Kaptein 

 
 

Afb. 2 
Lokale aangetekende brief met ovaal censuurstempel, “Censor No. 18, stempel 
RIGA a 15.5.1919. Tijdens de periode van de Letse Socialistische Sovjetrepubliek 
(LSPR), 1919, was een groot deel van Letland bezet door het Rode Leger. Riga 
werd in januari 1919 ingenomen. De bevrijding van Riga: 22 mei 1919. Censuur 
gebeurde vooral vanuit Riga en Cēsis. In Riga werden verschillende types  
censuurstempel gebruikt.  
Een Russisch dubbel ovaal stempel - zoals op deze brief- met in het midden het 
censor-nummer en bovenin ПРОСМОТРЕНО, bekeken. Onderin dit stempel staat 
de aanduiding Военной ЦенЗурой, Militaire Censuur. De bekende censor-
nummers zijn 1, 2, 6, 8, 9 en 18. Er is een stempel met censornummer 22: type 
stempel zoals hiervoor, maar met onderin de aanduiding ‘Riga Militaire Censuur’. 
Er zijn ook twee oude stempels gebruikt. In Riga is een drie-regel stempel gebruikt  
“Geopend / Militaire Censor / No. 233. D(vinsk) M(ilitary) D(istrict)”. Gevonden op 
aangetekende brief RIGA 11-3-19. 
Een twee-regel stempel “Geopend Militaire censor / No. 1492. D(vinsk) M(ilitair) 
D(istrict) is gebruikt in Pskov. 
 

 
 
Afb. 3 
Briefkaart met het stempel van de “MILITARY MISSION BALTIC STATES  
LATVIA”, verzonden naar Kisumu, Brits Oost Afrika, 20 juli 1920.  
De kaart gaat via het War Office in Londen.  
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