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LETSE EXPRESPOST 
 
 
Ruud van Wijnen 

“Al in de loop van de  
ochtend haastte Jānis,  
jongste bediende van de postkamer, zich naar het 
hoofdpostkantoor van Riga. In zijn rechter knuist 
een brief die hij aangetekend en per expresse 
naar Berlijn moest versturen. 
 

Een zucht, bij het juiste loket stonden 
nog drie mensen. Ongeduldig sloot hij 
aan. Eenmaal aan de beurt werd zijn 
brief in ras tempo gewogen, gefran-
keerd en voorzien van het paarse 
strookje “Exprès”.  
De loketbediende gaf de brief door 
aan een collega die in een apart  
kamertje in de dienstregelingen van 
treinen en vliegtuigen nazocht op  
welke wijze de brief het snelst in  
Berlijn zou zijn.” 

 
Tot voor kort dacht ik dat het met een 
expresbrief zo ging, maar deze voor-
stelling is onjuist: alleen de bestelling 
vindt sneller plaats. In de UPU-
overeenkomst van 1885 wordt ver-
meld: “Op verzoek van de afzender 
kan de correspondentie, van welken 
aard ook, door een speciale koerier  
direct na aankomst aan huis worden 
bezorgd, in die landen van de Postunie 
welke erin toegestemd hebben zich 
met deze dienst in hun wederzijdse  

 
 

Afb. 3 

betrekkingen te belasten.” 
 
Het gaat dus om een overeenkomst 
tussen twee afzonderlijke landen 
waarbij het er niet om gaat of de brief 
zo snel mogelijk van het ene naar het 
andere land wordt vervoerd. Wel dient 
een per expresse verzonden brief na 
aankomst in het land van bestemming 
zo snel mogelijk te worden bezorgd 
bij de geadresseerde. Dat zou per bode 
te paard, op de motor (afb.2) of per 
buispost kunnen.  
De UPU-overeenkomst verklaart ook 
dat zich in mijn verzameling lucht-
postbrieven bevinden die wel of niet 
per expresse werden verzonden. De 
verzender van een per luchtpost  
verzonden expresbrief ging er  
kennelijk van uit dat zijn brief sneller 
de plaats van bestemming zou  
bereiken en vervolgens ook op de  

snelst mogelijke wijze zou worden be-
steld. Dat eerste was overigens tussen 
Riga en bijvoorbeeld Berlijn zeker niet 
altijd het geval. 
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In dit artikel wil ik aandacht schenken 
aan:                              
1.  De gebruikte Exprès-strookjes  
2.  De toeslagen voor exprespost 
3.  “exprès”-stempels op luchtpost 
4.  Het gat tussen 1925 en 1930 
5.  Exprespost binnen Letland  

1. De Exprès-strookjes 
 
De oudste brief in mijn collectie met 
een Exprès-strookje dateert van 1930 
(afb. 3).  
Houthandel Wulf Minsker stuurde op 
28 oktober een aangetekende  
“Eilbrief” naar Wenen, waar de brief 
op de 30ste aankwam en werd besteld.  
De afzender betaalde Ls. 1,60:  
30 santimu voor de brief,  
eveneens 30 s. aantekenrecht en 1 lats 
voor de verzending per expresse.  
 
Binnen Wenen werd de brief via het 
TELEGRAPHENAMT WIEN 1 op de 
snelst mogelijke manier bij de  
geadresseerde bezorgd, nl. per buizen-
post (afb. 3a).  
Dat verklaart mogelijk de vouw in de 
enveloppe.  
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Op maar weinig brieven vinden we 
aankomststempels die bevestigen dat 
de brief na aankomst in het land van 
bestemming zo snel mogelijk aan de 
geadresseerde werd bezorgd. Op de 
achterzijde van een op 28 aug. 1936 
uit RĪGA verzonden brief naar  
Hamburg geeft het rolstempel  
HAMBURG 1 / EILBRIEFE een dag 
later om 12.30 u. aan dat er serieus 
werk werd gemaakt van expresbestel-
ling (afb. 4a).  
 
Maar ook de voorzijde van de brief is 
interessant omdat de berekening van 
het correcte totaaltarief fout ging. 
Een groot rood kruis met het getal 
“18” duidt op een door de ontvanger te 
betalen aanvullend port omdat de brief 
met 9 santimi (de helft van 18) te  
weinig zou zijn gefrankeerd. Maar 
hier maakte de loketbeambte een  
berekenfout (en herstelde die tijdig). 
De brief naar Hamburg kostte  
35 santimi, de expresse-toeslag  
bedroeg in 1936 70 santimu. Dat 
klopt, maar toen bleef er in de zegelrij 
nog 21 santimi over. Hoezo 21?  
Kennelijk werd de brief gewogen en 
bleek die zwaarder dan 20 gram, 
waarop de loketbeambte dacht aan 30 
santimu extra voor de tweede  
gewichtsklasse. En daarmee ging hij 
even in de fout: 30 santimu gold voor 
binnenlandse post. Voor post naar het 
buitenland was dat 21 santimi.  
Kortom: brief juist gefrankeerd, rood 
kruis erop (afb. 4). 
 
Ongeveer ⅓ van de expresbrieven in 
mijn verzameling werd per luchtpost 
verzonden. Dat draagt bij aan een snel 
vervoer als de afzender zeker weet dat 
er op de dag van verzending ook 
daadwerkelijk een vliegtuig in de  
juiste richting vanuit Riga vertrekt. Bij 
de brief van afbeelding 5 is dat zeker 
het geval. In 1933 vloog “Deruluft”, 
de Deutsch-Russische Luftverkehrs 
AG, vanaf 1 mei dagelijks van Riga 
naar Königsberg. Daar werd post naar 
Berlijn aansluitend overgeladen. 
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De brief werd op 10 juni uit RIGA 
verzonden en kwam op dezelfde dag 
tussen 18 en 19 uur aan op BERLIN-
ZENTRALFLUGHAFEN. De vol-
gende ochtend werd de brief in 
BRUCHSAL, niet ver van Karlsruhe 
in Baden, bezorgd. De brief kostte de 
afzender Ls. 1,50: 35 santimi voor de 
brief, 15 s. luchtposttoeslag en 1 lats 
expresrecht. 

 
Het wat doffe, lichtrode Exprès-
strookje van het eerste uur bleef  
onveranderd in gebruik tot in de  
periode van de Sovjetbezetting 1940-
1941. Op per expresse verzonden 
brieven zien we regelmatig het spaar-
zame gebruik van de postzegel van 1 
lats. Afhankelijk van het gewicht van 
de brief (al dan niet aangetekend) en 
de eventuele verzending per luchtpost 
kan dat opvallende, weinig voorko-
mende frankeringen met zich mee-
brengen. De brief van “Kārlis Gut-
kevičs /Carl Gutkewitsch” werd op 24 
febr.1940 uit RIGA verzonden (afb. 
6). Het totale porto bedroeg Ls. 1,47: 
35 santimi voor de brief + 42 s. omdat 
de brief tussen de 40 en 60 gram 
woog, plus 70 s. voor de expresver-
zending. Met de Duitse aanval op Po-
len op 1 september 1939 was  
inmiddels de Tweede Wereldoorlog 
uitgebroken. Alle post tussen Letland 
en Duitsland werd in Königsberg  
gecensureerd. Zo ook deze brief die na 
vier dagen, in de avond van 28 februa-
ri, in HANNOVER aankwam. Of hij 
daar versneld werd besteld is niet vast 
te stellen. 

 
Tijdens de sovjetbezetting van Letland 
kwam een kleiner, helderrood strookje 
in gebruik (afb. 7). Op de achterzijde 
van de op 10 aug. 1940 uit RĪGA door 
“Siemens” verzonden aangetekende 
brief staat de juiste portoberekening 
(afb. 7a): 35 santimi voor de brief + 
21 s. tweede gewichtsklasse + 40 aan-
tekenen = 96 s. + 70 s. exprestoeslag = 
Ls. 1,66 in totaal.  
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Bij het plakken van de zegels op de 
enveloppe maakte de loketbeambte 
een vergissing door de 40 santimu “te 
vergeten”. De censuur in Königsberg 
opende de brief en zond hem door 
naar BERLIN-WILMERSDORF. Of 
de brief daar op 13 augustus als  
“Eilbrief” werd behandeld valt niet op 
te maken. 

 
2. De toeslagen voor  
exprespost 

 
Bij de beschrijving van de brieven 
eerder in dit artikel zijn de twee  
bekende toeslagen voor exprespost 
naar het buitenland al genoemd: Ls. 
1,00 en 70 santimu. 

 
Van de toeslagen voor exprespost ken 
ik geen officiële bekendmakingen. Als 
gevolg blijven we afhankelijk van de 
exprespost in onze verzamelingen. Uit 
het overzicht hiernaast blijkt dat de 
verlaging van het exprestarief van 1 
lats naar 70 santimu tussen midden 
november 1934 en midden februari 
1935 plaatsvond. Per 1 januari 1935?  
Bij het tarief van 1 roebel 10 gaat het 
om het officiële sovjettarief dat per 15 
december 1940 in Letland van kracht 
was geworden. 

 
De afbeeldingen 8a en 8b tonen de 
voor- en achterzijde van de aangete-
kende expresbrief die de firma  
Schenker & Co op 30 dec. 1940 per 
luchtpost vanuit LIEPĀJA verstuurde 
aan de “Reichsstelle für Getreide,  
Futtermittel und sonstige landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Aussenstelle 
Stettin” in Stettin, Szczecin in het  
bezette Polen. Het lijkt erop dat de 
firma Schenker nog vóór 1 januari 
1941 iets belangrijks gedaan moest 
krijgen van de “Reichsstelle”: én  
aangetekend, én luchtpost, én per  
expresse. Tussen Riga en Königsberg 
werd in 1940 niet meer gevlogen en 
ook de censuurdienst in Königsberg 
moest zijn werk doen: op 5 januari 
1941 arriveerde de brief in STETTIN. 
De portoberekening, nu in roebels en 
kopeken, werd punctueel uitgevoerd: 
50 kopeken voor de brief, 80 k.  
aantekenrecht, rbl. 1,10 expresse en 
ook nog 15 k. luchtposttoeslag.  
In totaal rbl. 2,55. Let wel: er was 
geen luchtpostverbinding en 15  
kopeken/santimi was het oude Letse 
tarief. 

 
 Overzicht Exprès-strookjes Afmeting kader Bekende  

gebruiksperiode 
 
1 

 

 
36 x 17 mm 

 
28.10.1930 - 
30.12.1940 

 
2 

 

 
31 x 9 mm 

 
02.08.1940 – 
04.10.1940 

 
 

 Op post gevonden gebruiksperioden      
Ls.  1,00 28.10.1930 - 14.11.1934 
Ls.  0,70 14.02.1935 - 29.10.1940 
  
Rbl. 1,10           Sovjettarief per 15 dec. 1940   
              30.12.1940 -  
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Opmerkelijk is wel dat we van vóór 
1930 geen exprespost kennen met een 
Exprès-strookje en een te betalen toe-
slag daarvoor. Zou Letland pas in 
1930 bilaterale overeenkomsten voor 
exprespost met andere landen zijn 
aangegaan? In mijn collectie bevinden 
zich exprespoststukken naar  
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 
Hongarije, Zweden, Finland en Frank-
rijk. 
 
De relatief hoge toeslagen voor  
expresbrieven brengen met zich mee 
dat er interessante frankeringen  
voorkomen. Bijvoorbeeld Ls. 1,05 (35 
s. + 70s) waarbij ook de zegel van 1 
lats werd gebruikt. Nog aardiger vind 
ik de meervoudige frankering met drie 
zegels van 35 santimi uit de gelegen-
heidsserie ter gelegenheid van de 
60ste verjaardag van president Ulma-
nis (Mi. 259) op de brief van 11 okt. 
1937 naar Praag (afb. 9). 
 
3. “exprès”-stempels op 
luchtpost 
 
Toch is het “Exprès”-verhaal nog niet 
ten einde, maar neemt het wel een an-
dere wending. Op Letse luchtpostbrie-
ven uit de jaren 1922 zien we namelijk 
af en toe het stempeltje ”exprès”  
opduiken en in de jaren 1923, 1924 en 
1925 komt het stempel “PAR AVION 
– EXPRÈS” op luchtpostzendingen 
regelmatig voor. 
 
”exprès” werd met rode inkt geplaatst 
op de aangetekende brief van afbeel-
ding 10. Deze werd op 31 mei 1922 
vanuit RIGA verzonden naar  
BALDENBURG in West-Pruisen.  
Het porto bedroeg 30 rubli voor de 
aangetekende brief + 20 rubli lucht-
posttoeslag = 50 rubli in totaal.  
Vanaf 6 mei 1922 vlogen twee lucht-
vaartmaatschappijen om en om op 
werkdagen van Riga via Königsberg 
naar Danzig (en een van de twee door 
naar Berlijn). In Königsberg werd de 
brief uitgeladen om de censuur zijn 
werk te laten doen, op 3 juni kwam die 
BALDENBURG aan. 
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De brief met het “PAR AVION –  
EXPRÈS”-stempel (afb. 11) werd op 
27 aug. 1923 door de firma Van der  
Hoeven & Bickenbach n.v. in Riga 
verzonden naar het kantoor aan de 
Leuvehaven in ROTTERDAM. 
De afzender betaalde 10 rubli voor de 
brief + 20 rubli luchtposttoeslag = 30 
rubli. In 1923 werd in de zomer en 
herfst op werkdagen gevlogen tussen 
Riga en Königsberg, met directe aan-
sluiting naar Berlijn. Via BERLIN C / 
LUFTPOST bereikte de brief  
ROTTERDAM op 29 aug. 1923. 

 
Beide brieven zijn juist gefrankeerd 
mét een toeslag voor het vervoer per 
vliegtuig, maar geen extra toeslag 
voor expresse. Dat geldt voor alle 
luchtpostbrieven met een van de twee 
expresstempels. Daarnaast zijn er de 
nodige luchtpostbrieven uit de periode 
1922-1925 die geen expresstempel 
hebben. 

 
Maar wat doen die stempels daar als 
“expresse” alleen maar van toepassing 
is op de bestelling na aankomst? Wat 
is de betekenis ervan? 

 
Op de brieven vanaf 1930 werden 
luchtpost- en exprestoeslag los van 
elkaar berekend. Gold voor luchtpost-
brieven tot 1925 dat ze na aankomst in 
het land van bestemming “automa-
tisch” zo snel als mogelijk werden  
besteld bij de geadresseerde? De 
blauwe strepen onder het stempeldeel 
“EXPRÈS”, mogelijk in Rotterdam 
aangebracht, zouden daarop kunnen 
wijzen (afb. 11).  
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 Stempel Afmeting Bekende gebruiksdata 
 
1 

 
     

 
 

 
23x6 mm 

 
31.051922 – 17.08.1922 

 
2 

 
 
 
 
 

 
56x8 mm 

 
04.07.1923 – 29.08.1925 
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Ook het strookje “Durch Eilboten / 
Exprès” op de brief van afbeelding 12 
geeft aan dat in Duitsland een expres-
bestelling serieus werd genomen. De 
brief vloog op 17 augustus 1922 van 
RIGA, via Berlijn (BERLIN  
LUFTPOST, 18.8.22  9-10 N), naar 
LÜBECK, aankomst tussen 8 en 9 uur  
’s morgens op de 19de. 
 
 
Beide laatste brieven zijn echter de 
enige voorbeelden met een “exprès” of 
“PAR AVION – EXPRÈS” stempel 
die mogelijk na aankomst op de plaats 
van bestemming per expresse werden 
bezorgd. 
 
Om de verwarring nog aan te wakke-
ren een brief uit 1927 (afb. 13). Het 
“PAR AVION” – stempel op de rand 
van de brief van RIGA naar Wenen 
suggereert dat een einde was gekomen 
aan één en hetzelfde tarief voor lucht-
post- en expresbrieven. De afzender 
betaalde 25 santimi voor de brief + 40 
santimu luchtposttoeslag. Het aan-
komststempel WIEN-FLUGPOST 
maakt duidelijk dat de brief liefst 5 
dagen onderweg was naar de Oosten-
rijkse hoofdstad. Dit is niet verwon-
derlijk omdat de brief via Berlijn naar 
Wenen werd vervoerd over de route 
Berlau – Gleiwitz – Brünn.  
Van “Exprès” was, op welke manier 
dan ook, geen sprake”. 
Door over de envelopperand te  
stempelen werd in Riga nog wel heel 
creatief en kostenbesparend gebruikt 
gemaakt van het kennelijk in onbruik 
geraakte “PAR AVION – EXPRÈS” 
stempel. 
 
4. Het gat tussen 1925 en 
1930 
 
Van vóór 1926 kennen we Letse 
luchtpostbrieven (zeker niet allemaal) 
met een stempel dat suggereert dat er 
sprake was van een vorm van bestel-
ling per expresse. Vanaf 1930 weten 
we zeker dat vanuit Letland expres-
post werd verzonden volgens de regels 
van de Wereldpostunie. 
Uit de periode 1926 – 1929 ken ik 
geen Letse exprespost en heb daarvoor 
ook geen verklaring. Rara? 
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5. Exprespost binnen  
Letland 

 
Ik kan me voorstellen dat het zinvol 
kan zijn om binnen Letland per ex-
presse een brief te verzenden naar een 
grote stad als Riga of naar een afgele-
gen landgoed ver van een postkantoor. 
De expresbrief zou in Riga dan direct 
uit de aangekomen post gehaald  
moeten worden en terstond besteld, op 
het platteland zou de postbode zich 
speciaal naar het aangegeven landgoed 
spoeden. 

 
Mijn belangstelling werd gewekt door 
een “Pārvedums”, een geldoverschrij-
ving uit 1931. Op 20 augustus van dat 
jaar werd het forse bedrag van Ls. 200 
uit BALVI overgemaakt aan Hāja 
Leibovics in RIGA. Het bekende  
Exprès-strookje laat er geen misver-
stand over bestaan dat dat per expresse 
diende te gaan. Het overmaken van  
Ls 200 kostte Ls. 1,00 en daar kwam 
60 santimu expresrecht bij (afb. 14). 

 
Binnen Letland verzonden expresbrie-
ven liggen bepaald niet voor het  
oprapen. Tijdens het schrijven van dit 
artikel kreeg ik er uit de collectie van 
een bevriende verzamelaar twee onder 
ogen en ook nog twee brieven die,  
tegen het Letse binnenlandtarief, naar 
Zweden waren gestuurd. Brief van  
afbeelding 15 werd op 31 mei 1938 
uit BALVI naar RĪGA verzonden.  De 
afzender betaalde 20 s. + 20 s = 40 
santimu voor de aangetekende brief en 
daar bovenop nog 60 santimu expres-
recht. Op de achterzijde bevestigt een 
dag later een normaal dagtekenstem-
pel van RĪGA de aankomst in de 
hoofdstad. Van een expresbestelling 
binnen de stad, jammer genoeg geen 
kenmerken. 
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Vanaf 1 februari 1937 hanteerden  
Letland en Zweden voor onderlinge 
post hun binnenlandtarieven, wat  
onder meer inhield dat luchtpost niet 
extra werd berekend.  
De portoberekening van de aangete-
kende brief (afb. 16) die de firma 
“Kengarags” op 25 jan. 1940 van 
RĪGA naar Stockholm verzond, ziet er 
als volgt uit: 20 s. voor de brief + 20 s. 
aantekenrecht + 60 santimu expres-
recht, in totaal Ls. 1,00. Omdat lucht-
post binnen Letland niet extra werd 
beport, gebeurde dat ook niet op deze 
brief naar Zweden. Op de achterzijde 
geen aankomststempel van  
Stockholm. 

 
Ik begon dit artikel met Jānis, jongste 
bediende van de postkamer.  
Ter afsluiting een ander verhaal: 
“Kārlis, hoofd van de postkamer van 
de “Letse luciferhoutjes-splijterij” in 
Riga rijdt naar de veerhaven. In zijn 
aktetas een brief met een offerte voor 
de “Exportaktiebolaget Norden” in 
Stockholm (afb. 17). Er is haast bij. 
Nog op kantoor schreef hij met rode 
inkt “Exprès” op de enveloppe en 
frankeerde de brief volgens het juiste 
tarief: 35 santimi voor de brief en Ls. 
1,00 expresrecht. Aan boord van de 
veerboot naar Stockholm postte hij de 
brief of gaf die af aan de passagiers-
receptie. Zo zou de belangrijke brief 
op zijn allersnelst bij “Norden” aan-
komen”. 
 
Na aankomst van de veerboot in 
Stockholm werd de brief overgedra-
gen aan de Zweedse posterijen. De 
Letse zegels werden op 17 aug. 1934 
ontwaard met het stempel STOCK-
HOLM / AVG A en met het kastjes-
stempel “Från Lettland” werd aange-
geven dat de brief per schip uit Let-
land was aangekomen. Dat het om een 
expresbrief ging was de Zweden ook 
duidelijk: op de voorzijde werd het 
rode “EXPRESS / EXPRÈS” strookje 
geplakt en op de achterzijde het dag-
tekenstempel STOCKHOLM 1  / 
ANK. EXPR. geplaatst (afb. 17a).  
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