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1945, de laatste maanden van de Wereldoorlog 
in Europa, de laatste maanden Reichspost. 

De resten van een Rijk worden bezet. 
De Reichspost probeerde tot het laatste uur 

de postdienst te laten functioneren.

In de laatste dagen van het leegbloedende Duitse Rijk werden 
nog twee bijzondere postzegels uitgegeven. 600 jaar Oldenburg 
en de Volkssturm zegel. Beide uitgiften werden nog in alle over-
gebleven postkantoren verkocht, voor zover ze niet in het front-
bereik lagen.

Boven een brief van 6.2.1945  met Oldenburg zegels en onder 
een brief van 11.4.1945 met Volkssturm zegel. (zgn. Späte Post)

Terwijl de geallieerden al op Duitse bodem stonden verschenen 
er in april 1945 nog postzegels van het Duitse Rijk. Het einde 
van de oorlog verhinderde het verschijnen van de NSFK en 
NSKK- zegels.
Op 30 januari 1945 werd door het Rijkspostministerie de uit-
gifte van vier toeslagzegels met ‘zinnebeeldige voorstellingen 
van partijgeledingen’ aangekondigd. Het ging hier om zegels 
voor het NS-Kraftfahrerkorps (NSKK) en het NS-Fliegerkorps 
(NSFK), de SA (Sturmabteilung) en de SS (Schutzstaffel). 
Bovendien een vijfde toeslagzegel die de Volkssturm toonde, 
welke bij decreet van de Führer op 25 september 1944 was ge-
mobiliseerd.
Tot een gemeenschappelijke uitgifte kwam het in de laatste 
maanden van de oorlog niet meer. De Volkssturm-toeslagzegel 
verscheen in de loop van januari 1945. De uitgifte van de SA-en 
SS-zegels werd tot 20 april 1945 uitgesteld.
De bijzondere toeslagzegels voor de NSFK en NSKK werden 
weliswaar voorbereid, maar zouden niet meer aan de loketten 
komen. De vervaardiging van deze vijf bijzondere zegels was 
toevertrouwd aan de Staatsdrukkerij te Wenen.

Mi.Nr. 909, 910 en X, XI. De SA en SS-zegel zijn voorzien van 
een ‘Eerstedag’ afstempeling die hoogst waarschijnlijk pas na 
de oorlog is aangebracht. ‘Gelopen’ stukken zijn zeldzaam en 
van dubieuze herkomst. Er zijn  vele vervalsingen in omloop.
Op 21 oktober 1944 werd Aken als eerste grote Duitse stad be-
zet. De Amerikanen hadden slechts 9 dagen nodig om een mi-
litair bestuur te vormen dat zich onmiddelijk met civiele zaken 
kon gaan bezighouden.
Op 19 maart 1945 werd in het stadsgebied van Aken het ci-
viele ‘postverkeer’ weer opgenomen, terwijl de oorlog nog in 
volle gang was. De Amerikanen hadden hun eigen postzegels 
meegebracht en openden een ‘postkantoor’ in de Max-Straße 
De Akense postbeambte Peter Hennes werd tot ”Direktor” be-
noemd en ontving uit handen van kapitein Griffith de voor het 
bezette Duitsland voorbereidde postzegels, die gedrukt waren 
bij de staatsdrukkerij in Washington. De eerste ‘poststukken’ 
kunnen dan ook als filatelistisch maakwerk aangemerkt worden 
en werden alleen richting de USA verzonden.

Amerikaanse druk Mi.Nr. 3,4,5 en 7.  Aachen 19.3.45.

Deutschland
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Poststempels uit 
de eerste maanden 
van 1945. Van li.b 
naar re.o: Meinin-

gen 1.1.45, Potsdam 
21.2.45, Dresden-
Blasewitz 2.3.45, 
Hannover 7.2.45, 

Heroldsberg 17.3.45

Het laatste bijzondere 
stempel van het Derde 
Rijk getuigd van een 
groot cynisme: Berlin 
SO 36 Kriegswinter-
hilfswerk 1945, na ja-
ren van offers, vernie-
ling, gruweldaden en 
totale waanzin: Deine 
Haltung entscheidet!
 Je moet er 
maar op komen.

In maart 1945 bereikten na een zware strijd de Amerikanen de 
Rijn bij Remagen. Eind maart stonden de Fransen in Baden na-
dat het bruggehoofd Colmar- Breisach was gevallen. Poststuk-
ken uit die tijd zijn zeer gewild bij “streekpostverzamelaars” 
want het zijn echt gelopen stukken kort voor de bezetting door 
de geallieeerden en worden als zgn.”Späte Post”verzameld. On-
danks het feit dat Dresden op 13 februari 1945 zwaar gebom-
bardeerd werd, duurde het nog enige tijd voordat Sachsen bezet 
werd.                  Brief uit Dresden van 26.4.45. zgn.Späte Post.

Dresden, in febru-
ari 1945 was de stad 
vol gestroomd  met 
vluchtelingen. Bij het 
bombardement van 
13 februari kwamen  
tussen 60.000 en 
100.000 mensen om 
het leven.

Boven: Brief van Lorch (Württemberg) naar Ilmenau (Thürin-
gen) van 6 februari 1945 met Mi.Nr. 906. Bijzondere zegels 
werden er tegen het einde van de oorlog niet zoveel verplakt 
vanwege de vaak hoge toeslag.
Onder: Brief verzonden vanuit Beneschau bij Praag naar Ettal 
in Oberbayern van 16 april 1945. Zgn. Späte Post.

Onder: een veldpostbrief van Le-
ros naar München-Obermenzing van 
3.3.45. Bij nadere beschouwing blijkt 
het een leuk ogend stukje maakwerk te 
zijn. De veldpostnummers voor Leros 
waren echter 68090-68096, terwijl het 
veldpostnummer op de brief 53447 D 
is wat toebehoorde aan de 3. Batterie 
leichte FLAK-Abteilung die bestond 
tussen 8.9.’43 en 22.4’44 maar nooit 
op Leros geweest is.

Boven: Deze Ruhrkessel-toelatings-zegel is eigenlijk een zin-
loze zegel. De Reichspost heeft er nooit opdracht voor gegeven. 
De zegel had geen officiele status en is waarschijnlijk door een 
slimme handelaar naar buiten gebracht. Er bestaan dan ook 
geen échte gebruikte stukken.
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Veldpostbrief van 17.2.45. Veldpostbrieven met inhoud zijn 
ware tijdsdocumenten die een beeld schetsen van menselijk lij-
den. Vooral in de brieven van eind 1944 en begin 1945 is er 
sprake van hoop en wanhoop en een verlangen naar het einde 
van de waanzin en weerzien met geliefden thuis. 

De brief hieronder verteld het verhaal van het verlies van man 
en vader of zoon. Aanvankelijk werden dergelijke brieven door 
een dominee of pastoor bij de nabestaanden afgeleverd, maar in 
1945 was dit ondoenlijk door de grote aantallen en viel de brief 
zonder aankondiging bij echtgenote of  moeder op de mat. Op 
deze envelop staat vermeld dat geadresseerde is “ gefallen für 
Großdeutschland”, een weinig troostvolle mededeling.

Onder: Een bijzonder poststuk, zgn. überrollte post. Post uit 
door Amerikanen geleegde brievenbussen werd gecensureerd 
alvorens alsnog bij geadresseerde bezorgd te worden. Brief 
uit Rinteln van 21.3.45. In een latere fase moest het zegelbeeld 
zwart gemaakt worden. Zie voorbeeld rechtsboven.

Brief van München naar Braunschweig van 15.4.45 zgn. Späte-
en überrollte Post. Het censuurstempel 13040 is van de Ameri-
kaanse censuurafdeling in München. De zegels werden volgens 
voorschrift gezwart. Het poststuk is zowaar nog op 25 januari 
1946 in Braunschweig afgeleverd.

Op 8 mei 1945 werd 
in Berlijn-Karlshorst 
de onvoorwaarde-
lijke overgave van het 
Duitse Rijk getekend.

Twee zegels met afstempeling Tittmoning 8 mei 1945, de dag 
van de capitulatie. Eindelijk zwegen de kanonnen in Europa.

Na 8 mei probeerde het gewone leven  zijn loop te hernemen. 
Het postverkeer was nu onderworpen aan de controle van elk 
van de militaire autoriteiten in de vier bezettingszones. Veel 
overeenstemming bleek er echter niet te zijn. Ieder ging zijn 
eigen weg. Zelfs als men de Britse-en Amerikaanse zone als één 
postgebied (Bi-Zone) beschouwd, waren er toch veel verschil-
lende maatregelen.
Dat uiteindelijk het postverkeer relatief snel -ook al was het 
streng gecensureerd- weer op gang kwam, is te danken aan de 
deskundigheid van de oude Postdirecties. Zij bleven onver-
moeibaar bij de militaire autoriteiten aandringen op de nood-
zaak van een functionerend postverkeer. Er waren veel proble-
men te overwinnen. Papier om postzegels op te kunnen drukken 
was schaars. Was er eindelijk papier dan was er weer iets mis 
met de gom.
Ofschoon er officieel nog geen postverkeer bestond bewijzen 
verschillende briefkaarten uit de eerste weken na de ineenstor-
ting van Duitsland dat er toch post bezorgd is. Pas vanaf juni 
1945 werd het postverkeer voor briefkaarten en later ook voor 
brieven weer toegelaten zij het onder strenge censuur. Al deze 
post moest in duidelijke latijnse schrift geschreven zijn. De ty-
pische Duitse schrift was niet toegestaan.
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De AM-POST-zegels werden zowel in de Amerikaanse- als in 
de Britse Zone gebruikt en werden slechts zeer tijdelijk in de 
Russische Zone toegestaan. Deze zegels van ‘het eerste uur’ 
werden al snel gevolgd door aanvullende waarden, gedrukt in 
Washington en Londen. Maar door de toename van het post-
verkeer werd er al snel duidelijk dat er meer en vooral sneller 
postzegels gedrukt moesten worden. Daarop kwamen de Brit-
ten met het voorstel om de benodigde postzegels in hun zone te 
laten drukken. Er werd uiteindelijk een drukkerij gevonden die 
nog redelijk intakt was. Dit was de firma Westermann in Braun-
schweig. En zo kwam het naast de Amerikaanse- en Engelse-
druk tot de zgn. Duitse druk van de AM-zegels.
De Franse bezetting gaf voor elke provincie in haar zone eigen 
zegels uit die in Parijs gedrukt werden.

In de Russische bezettingszone verliep de start van het postver-
keer duidelijk minder soepel dan in de andere zones. De ver-
snippering in de postzegelproduktie werd veroorzaakt door het 
feit dat er in de SBZ geen centrale postorganisatie bestond die 
de zaak aanstuurde, zodat elk postdistrict zijn eigen zaakjes op 
geheel eigen manier regelde.
Door het ontbreken van een centrale aansturing ontstonden er 
verschillende OPD-uitgiften. (Ober Post Direktionen). Na de 
premiére in Ost-Sachsen op 23 juni 1945 volgden op 3 augustus 
Berlin/Brandenburg, 28 augustus Mecklenburg-Vorpommern, 
28 september Westsachsen, 1 oktober Thüringen en op 10 okto-
ber Sachsen-Anhalt. Zodat zgn. “Frühe Post” hier over het alge-
meen wat later komt.

* Bronvermelding:
-  Dr. Heinz Jäger, Sechs Deutsche Jahre 1944-1949.
-  EMS-Verlag Briefmarkenwelt 5/1995
-  Bijna alle getoonde stukken uit de eigen verzameling van HS
    

Omdat er in die soms onoverzichtelijke periode niet altijd post-
zegels beschikbaar waren vond ook baarfrankering plaats.

AM-postzegels op brief München 5.11.45, 
briefstukje Hamm 23.11.45. Het stempel 
hierboven van 16.10.45 is te zien dat het 
gekapt is. De Hauptstadt etc. is verwijderd

Was de na-oorlogse postzegelgeschie-
denis in 1945 in het Westen met de En-
gelse M voor  Military begonnen, zo 
begon in het Oosten op 23 juni 1945 
met een cijfermotief in Ost-Sachsen.
Daarop stond het woord’post’ zowel 
in het Duits als in het Russisch. De 
bekende ‘Poshta’-zegel. Deze zegel 
was slechts één dag geldig. Er werden
er 14.500 van verkocht, de rest van meer dan een miljoen werd 
vernietigd. De Russische bestuurders vonden het uiteindelijk 
niet zo’n goed idee om in het weliswaar overwonnen Duitsland 
een postzegel met een russische tekst uit te brengen.
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