
 

8   | HET BALTISCHE GEBIED 81                 2022/2   -   15 SEPTEMBER 2022 

MEDAN EN NARVA 
 
 
Olav Petri 

 

Via ruilen, heen en weer schuiven van overbodig 
materiaal, kreeg ik een intrigerend poststuk  
cadeau, een enveloppe die in 1957 van Medan in 
Indonesië naar Narva in de Sovjet Unie is gereisd. 
Dit stuk maakte nieuwsgierig en leidde tot een 
langdurige speurtocht. 
 

Helaas heb ik veel niet kunnen achter-
halen, maar enkele zaken wel. Het 
poststuk werd voor mij enerzijds een 
tijdsdocument van de zogenaamde 
“Dooi” en bood anderzijds ook een 
kijkje op het leven van iemand uit 
Narva. 

 
Het poststuk zelf 
 
Op 22 juli 1957 postte iemand in de 
stad Medan in het noorden van  
Sumatra, Indonesië, een brief naar  
iemand in Narva (afb. 1). De envelop-
pe werd per luchtpost verzonden, het-
geen 3 rupiah en 75 sen kostte, zoals 
in potlood rechts boven is aangegeven. 
De brief is gefrankeerd met allerlei 
Indonesische zegels zoals we ons die 
uit onze jeugd herinneren, zachte  
tinten en als ik me goed herinner ook 
een wat zachte papiersoort. 
 
De brief is op 10 augustus 1957 in 
Narva gestempeld met het stempel 
kenletter “cyrillische г (g)”, tweetalig  

 
 
Afb. 1 

met onderin ESSR, de Estste Socialis-
tische Sovjet Republiek. Het stempel 
kan eventueel ook als 1  
augustus gelezen worden, maar verge-
lijking met andere stempels wijst op 
10 augustus. 
 
Interessant is in de adressering de 
aanduiding “Narva, Estonia” gevolgd 
door U.S.S.R. , een verwijzing naar 
vroegere tijden toen Estland nog onder 
die naam als onafhankelijk land  
bestond. 

 
De route 
 
Welke route zal de brief gevolgd  
hebben? Al te snel en frequent waren 
verbindingen in die tijd ook weer niet, 
het was nog de tijd van propeller-
toestellen en er waren tussenstops in 

bijvoorbeeld Rangoon of Bangkok,  
Karachi enz. De Indonesische nationa-
le luchtvaartmaatschappij Garuda  
Indonesian Airways vloog in die tijd 
wel internationaal, maar vervoerde 
vooral pelgrims naar Mekka met oude 
Convairs. De KLM speelde in nauwe 
samenwerking met Garuda een grote 
rol. Ging post eerst naar het centrale 
Djakarta en vandaar naar Amsterdam 
per KLM? Of wellicht met de BOAC, 
de voorloper van British Airways, die 
een lijn op Australië onderhield, via 
het nabijgelegen Penang of Singapore 
naar Londen. (Air France startte zijn 
lijn Parijs-Djakarta pas in september 
1957, de Boac bleef mij onbekend). 
Navraag leerde dat het vrijwel zeker is 
dat de post eerst met de interinsulaire 
dienst naar Djakarta ging om dan met 
de KLM naar Amsterdam te vliegen. 

In de USSR werkte de postorganisatie 
radiaal, vanuit centrale punten, op het 
platteland had men zelfs nog postdien-
sten die door kolchozen betaald  
werden om post naar en van grotere 
kantoren te verzorgen. Post uit het  
buitenland kwam aan en werd gesor-
teerd in een beperkt aantal grote  
steden: Moskou, Leningrad, Kiev enz. 
De eerste vlucht Amsterdam-Moskou 
vond pas plaats in juni 1958, ook op 
Leningrad werd in 1957 door de KLM 
niet gevlogen. Hoogstwaarschijnlijk 
ging de post via Helsinki naar  
Leningrad of via Warschau naar  
Moskou of Leningrad. Mogelijk was 
er een transfer in Berlijn richting  
Warschau, niemand in mij bekende  
luchtvaartkringen die het meer weet. 
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In de Sovjet Unie 
 

Oponthoud op het postkantoor van 
Moskou of Leningrad kan tot  
vertraging leiden, de veiligheidsdienst 
“registreerde” nogal wat, zoals uit  
archieven is gebleken. Het ontbreken 
van stempels die onderweg in Rusland 
zijn aangebracht, bevreemdt de  
censuur-kenner David Skipton. De 
kenletter cyrillisch г kan onschuldig 
zijn, maar komt in diens onderzoek 
ook vaak naar voren bij postcensuur. 
Geheel overbodig staat op de voorzij-
de het stempel mezjdoenarodnoje dat 
“internationaal” betekent. Postaal  
geheel overbodig, want de brief kwam 
uit het buitenland en hoefde verder 
niet gesorteerd te worden naar een of 
ander buitenland. De brief was  
standaard het land binnengekomen via 
bijvoorbeeld Leningrad en daar  
gesorteerd en extra bekeken. Het 
stempel was een controle stempel voor 

 
 
Afb. 2 
Brief met het logo van het Wereldfestival van Jeugd en Studenten 
 

de geheime diensten, een signaal voor 
de lokale censor of een administratief 
afhandelingsstempel. 

 
Een tijdperk van  
verandering 

 
Een poststuk uit 1957 van Medan naar 
nota bene Narva. Raadselachtig. Voor 
iedere inwoner van de USSR was het 
leven vanaf de jaren ’30 een periode 
geworden van angst, armoede en  
oorlog. Na een korte periode van  
euforie in 1945 volgde een herhaling 
van de jaren ’30 met de voortdurende 
dreiging opgepakt te worden en naar 
de Goelag te verdwijnen wegens niets. 
Russen die in het gebombardeerde 
Duitsland kwamen vroegen zich af 
waarom het kapitalistische land dat 
zulke rijkdom gekend had tot oorlog 
was overgegaan, waarbij tevens de 
gedachte kwam: waarom zijn wij  
eigenlijk zo arm na jaren communisti-
sche opbouw?  
Moskou drukte lastige vragen meteen 
streng weg. Contacten met het  
buitenland, ook met onverdachte  
organisaties als de communistische 
partij elders, familie in het buitenland, 
ervaring met buitenlandse techniek, 
wetenschap, zelfs kennis van het  
Esperanto konden aanleiding vormen 
voor de autoriteiten om jou op de lijst 
op te pakken mensen te zetten. In de 
hoogtijdagen van de vooroorlogse  
repressies werden zelfs quota te  

deporteren mensen vastgesteld om  
Moskou tevreden te houden. Een brief 
uit het buitenland, uit de kapitalisti-
sche wereld, maakte de ontvanger niet 
blij want je kon wel eens een spion 
zijn. Alles werd geregistreerd en al 
helemaal wie verdachte post ontving. 
De Sovjet Unie zat potdicht. Alleen bij 
duidelijke goedkeuring door de partij 
of door lokale autoriteiten kon men tot 
medio jaren ’50 zonder gevaar buiten-
landse contacten onderhouden. 
 
Na Stalins overlijden in maart 1953 
werd Beria, de machtige leider van de 
geheime diensten met een eigen leger, 
al in december uit de weg geruimd. In 
februari 1956 durfde Chroesjtsjov in 
een geheime rede op een partijcongres 
ontluisterende dingen over Stalin te 
zeggen. Er kwam een scheur in het ijs, 
er begon een periode in de Koude 
Oorlog die de Dooi genoemd wordt, 
naar een novelle van Ilja Ehrenburg 
die in 1954 opeens gepubliceerd 
mocht worden. Daarin kwamen Stalins 
zuiveringen aan de orde. Er ontstond 
enige ruimte voor discussie in het 
land. In 1956 bezochten de leiders 
Chroesjtsjov en Boelganin Engeland, 
het was het begin van reizen naar het 
buitenland, het begin van tournees van 
sporters, balletdansers, dichters, van 
westerse journalisten die rond konden 
reizen onder begeleiding. Over en 
weer waren Oost en West nieuwsgie-
rig naar elkaar, belangstellend. 
 

De ex-koloniale wereld had Moskou’s  
speciale belangstelling. In 1955 had in 
Bandoeng Indonesië een conferentie 
plaatsgevonden van 29 “nieuwe”, niet-
gebonden landen, landen die in de 
Koude Oorlog geen partij wilden  
kiezen en die het koloniale juk hadden 
afgeworpen. Egypte, India, Indonesië, 
Ceylon speelden een rol, maar ook 
landen van voormalig Indochina.  
Het aardige is dat zelfs communistisch 
China mee mocht doen. Er waren daar 
wel bezwaren tegen, maar als land dat 
zich vrijgevochten had van buiten-
landse koloniale machthebbers wilde 
men China  er toch bij hebben.  
Sommige landen zoals Turkije, zaten 
via de Navo in het westerse blok, maar 
waren wel vertegenwoordigd. Het  
antikolonialisme was een punt waar de 
Sovjet Unie mee dacht te kunnen  
scoren in de strijd tegen het kapitalis-
me, maar tot hun spijt was er geen uit-
nodiging gekomen, wel onderhield 
Moskou nauwe contacten. 
 
Iets ongehoords gebeurde in 1957. 
Moskou gooide de deur wijd open. In 
1957 organiseerde Rusland op grootse 
wijze het Wereldfestival van Jeugd en 
Studenten, nu niet alleen voor verwan-
te communistische groeperingen, maar 
voor alles wat progressief leek en zeer 
zeker ook voor jongeren uit de  
gekoloniseerde wereld (afb. 2).  
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35.000 buitenlanders kwamen naar 
Moskou, waar men voor het eerst 
donkere mensen uit Afrika zag,  
mensen uit Azië, Zuid Amerika.  
 

 
 

Afb. 3 
Mi. 1945, uitgegeven in 1957 in een 
serie ter gelegenheid van Wereld-
spelen van de Jeugd en Studenten. 

 
 
Afb. 4 

 
Over en weer keek men de ogen uit, er 
waren volop contacten, georganiseerd 
maar al snel waren de mensen niet te 
houden! De geheime diensten wisten 
niet hoe ze het hadden, want enerzijds 
moesten ze waakzaam blijven maar 
anderzijds moest er volop ruimte zijn 
voor vriendschap tussen de volkeren 
en die vrijheid liep behoorlijk uit de 
hand. Een verhaal apart. Het festival 
startte op 28 juli maar vereiste een 
grondige voorbereiding die al in 1956 
startte, zoals de bouw van grote  
onderkomens in Moskou. 

 
De brief uit 1957 leek nauwelijks  
anders te verklaren dan als getuige van 
“De Dooi”. Hij is verzonden in de  
periode dat het Wereldfestival plaats-
vond. Op 28 juli was de feestelijke 
start met tienduizenden deelnemers. 
Was er een contact in dat kader tussen 
geadresseerde en afzender? 

 
De afzender en de  
geadresseerde 

 
De afzender 

 
De afzender was “enigszins” terug te 
vinden (afb. 4).  
De familie Lim is een zeer grote  
Chinees-Indonesische familie die in 
Medan in de koloniale tijd onder  
andere een busbedrijf had opgebouwd. 

Mogelijk behoorde de afzender tot  
deze tak van de familie. De afzender 
typt buitengewoon zorgvuldig, met 
onderstrepingen, alle regels netjes  
onder elkaar, geen snelle schrijver die 
zich van alles permitteert, nee, een 
nauwkeurig werkend persoon. Alleen 
in zijn naam heeft hij de letter “i” per 
ongeluk dubbel aangeslagen, Chek 
Chin, niet Chiin, moet het zijn.  
De straatnaam in Medan is na de  
koloniale tijd niet veranderd, het adres 
was nog te vinden, je ziet stadswonin-
gen zonder tussenruimtes tegen elkaar 
aan, met meerdere verdiepingen,  
winkels beneden, met verdiepingen 
met balkons en veranda met hekwer-
ken boven. Een originele aan de oude 
tijd denkende zakenstraat in het  
centrum. 
 
De vraag is nu: hoe is deze mijnheer 
Lim in contact gekomen met de  
geadresseerde. Was het een oude  
kennis van vroeger, een verzamelaar? 
Een zakelijk contact op het gebied van 
vervoer? Wellicht een contact uit de 
wereld van de jeugdbeweging,  
padvinderij of de internationale  
politiek?  
Geen Esperantist, want die had wel 
ergens een woord in Esperanto in de 
adressering geschreven, kamarado  
bijvoorbeeld. Het Wereldfestival 1957  
kende voorbereidingen en contacten  

met andere landen en groepen of  
kleine groepjes uit Afrika reisden niet 
in de wilde weg naar Moskou, dat ver-
eiste een periode van voorbereidingen, 
uitnodigingen, visa en zo, en dus ook 
contacten. 
 
De frankering is filatelistisch in de zin 
dat alle zegels verschillend zijn. Ze 
zijn wat willekeurig geplakt, dat weer 
wel, maar hoogstwaarschijnlijk be-
stemd voor een verzamelaar die via 
via geprobeerd heeft postzegels te 
krijgen op een enveloppe met een 
vriendelijke ansicht er in. Andere  
optie is dat de afzender gewoon een 
aantrekkelijke enveloppe stuurde die 
iets van de jonge republiek Indonesië 
laat zien.  
Erg zakelijk ziet de enveloppe er niet 
uit. Op vooroorlogse foto’s van de 
padvinderij in Medan staan alleen  
Europese kinderen, dus die optie laat 
ik vallen. 
 
Het contact kan overigens goed date-
ren van vóór de Tweede Wereldoorlog 
aangezien “Estonia” in de adressering 
staat, een aanduiding die anno 1957 
niet gangbaar meer was. Daarentegen 
kent de heer Lim weer wel de straat-
naam in Narva die duidelijk commu-
nistisch is en dus van later datum,  
bijvoorbeeld uit 1940 na de annexatie 
van Estland door de Sovjet Unie.
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De geadresseerde 
 

De geadresseerde is naar de naam te 
oordelen een etnische Rus, ik  
vermoedde dat hij Otsjkin heette, want 
Otschin is wat vreemd als naam, maar 
het museum in Narva hielp me, het is 
Konstantin Aleksandrovitsj Olchin. 
Narva is weliswaar in Estland gelegen 
maar heeft vanouds een overwegend 
etnisch Russische bevolking. 
 
In principe lieten Russen die adressen 
uitwisselden, bijvoorbeeld gidsen van 
een groep toeristen, begeleiders van 
een orkest, als adres het adres van hun 
kantoor achter of een poste restante, 
liever geen privé adres.  
Toch kende de heer Lim heet adres 
met de communistische naam, de  
Oktoberstraat, genoemd naar de  
Oktoberrevolutie. Was die naam al 
sinds de annexatie van Estland in 1940 
in gebruik? Hoe kwam hij aan dit 
adres? 
 
Er volgde een zoektocht. Bestaat de 
Oktoberstaat nog? Wat was er te  
vinden in die straat: een kantoor, een 
appartement? Plattegronden van Narva 
bleken in de sovjet periode geheim te 
zijn. Een “Sammlerfreund” in Duits-
land en het museum van Narva brach-
ten uitkomst. De straat heette vanaf 
1952 Oktoberstraat, sinds 1995 weer 
als vanouds Juhkentali (Joachimstal) 
straat. En dan is het erg prettig dat 
Google streetview functioneert want 
die toont dat het geen straat is met 
kantoorpanden maar een straat met 
lage flatgebouwen zonder lift uit de 
naoorlogse periode gebouwd met o.a. 
de bekende witgrijze bakstenen.  
Verder staan er wat losse woningen 
waaronder op nummer 5 een klassiek 
gebouw. Eigenlijk geen hoofdstraat 
die ik in de sovjet tijd de prestigieuze 
naam Oktoberstraat zou geven, maar 
ik weet natuurlijk niet hoe de straat er 
vóór 1944 uitzag. Narva heeft  
namelijk zwaar geleden in 1944.  
Volgens het museum bestaat nummer 
20 momenteel niet. Op de plek van 
nummer 20 zie ik een overwoekerd 
perceel waar mogelijk een houten huis 
gestaan heeft. 
 
Het poststuk is op 22 juli verzonden, 
op 28 juli start festival in Moskou, 10 
augustus was de aankomst. Ik hield 
het nog even op een poststuk dat  
verband houdt met dit festival en dat  

verzonden is aan een optimistische 
Rus die zijn adres had meegegeven in 
de hoop post met postzegels te ont-
vangen. De afzender heeft zijn best 
gedaan en de enveloppe voor hem 
voorzien van zoveel mogelijk  
verschillende postzegels. 

 
De geadresseerde is  
gevonden! 
 
Het verlossende woord kwam op-
nieuw van het museum in Narva. Ik 
kreeg het bericht dat de brief naar een 
bekende verzamelaar ging!!! Konstan-
tin Aleksandrovitsj Olchin (afb. 5) 
was de zoon van een militaire arts in 
de tsarentijd.  

 

 
 
Afb. 5 

 
Hij leefde van 1900 tot 1988. Hij was 
een idealistisch jongen, ijverig lid van 
de verkennerij met een mooie staat 
van dienst. Hij hielp tijdens de Eerste 
Wereldoorlog met hout kappen en zo. 
Tijdens de revolutie was hij in Petro-
grad, werd bolsjewiek. Hij had zelfs 
een onderhoud met Kroepskaja (afb. 
6), de vrouw van Lenin, over de  
bijdrage die de jeugd kon leveren aan 
de maatschappij.  

 
Daarnaast was en bleef hij een enthou-
siaste padvinder en gedreven filatelist 
met op grote schaal buitenlandse  
contacten. In 1941 meldde hij zich bij 
de volksmilitie om het land te  
verdedigen maar werd kort na de 
Duitse inval gearresteerd wegens  
spionage en zijn talloze buitenlandse  
contacten. De rechter strafte hem zeer  

mild, want die spionage wilde de  
rechtbank niet geloven, terwijl de 
rechter iemand die door de geheime 
dienst aangeleverd werd ook niet  
zomaar vrijuit kon laten gaan. Dan 
was hij zelf gearresteerd! Konstantin 
Olchin bracht 5 jaar door in een  
fabriek in het noorden van de Oeral en 
keerde terug in 1946.  
In 1959 werd hij gerehabiliteerd,  
tevens werd hij uitgenodigd om weer 
partijlid te worden, maar hij bedankte 
voor de eer. Het ziet ernaar uit dat hij 
wel contacten mocht gaan onderhou-
den op hobbygebied en zich netjes aan 
de voorschriften hield. Gezien zijn 
idealisme was daar geen corruptie 
voor nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 6 
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Conclusie 
 

Tot het tegendeel bewezen is, ga ik 
ervan uit dat we te maken hebben met 
enerzijds onze verzamelaar uit Narva 
en anderzijds een verzamelaar in  
Medan die elkaar al kenden uit oude 
tijden (zie landsnaam Estonia). Olchin 
en Lim wisselden postzegels uit door 
ze gul te plakken omdat zegels, een 
vorm van valuta, insluiten verboden 
was in de USSR. Over en weer plak-
ten verzamelaars destijds veel zegels, 
postzegels insluiten was verboden, 
hetgeen ook getoond wordt op een 
geweigerde en teruggestuurde enve-
loppe uit Letland (afb. 7). De afzender 
kreeg zijn brief naar de Volks-
republiek China terug omdat er 21 
postzegels in zaten. 
 
Verzenden was alleen toegestaan via 
de officiële filatelistische organisatie 
met een financieel-administratief  
omslachtige procedure die simpelweg 
moedeloos maakte. 
 
Het contact zal in de Dooi-periode 
weer opgepakt zijn op initiatief van 
Olchin die daarbij de nieuwe straat-
naam doorgaf die vanaf 1952 gebruikt 
werd. In het kader van De Dooi is het 
oude contact hersteld, een trouw  
contact van verzamelaars, echte 
“Sammlerfreunde”. 

 
Graag bedank ik Lothar Blank,  
Friedhelm Döll, Bram Elsenaar, Svet-
lana Andrejeva (museum Narva), J. 
Tschroots voor hun steun en inspiratie. 
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Afb. 8 
Ook vanuit Letland was er contact met een verzamelaar die een Chinese achter-
grond heeft, Indonesië. 

 
 
 


