
Over “späte Post”, “frühe 
Post” en “überrollte Post”

                   Henry Schotkamp

Door de toenemende oorlogshandelingen op Duitse 
bodem werd het voor de Reichspost steeds moeilij-
ker om de postdienst zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. In januari 1945 waren de Russen Ostpreussen 
en Pommern binnengedrongen. Op 16 april begon het 
grote Oder-offensief richting Berlijn. Op 21 april be-
reikten de Russen Berlijn en op 24 april was de stad 
volledig omsingeld. Op 25 april ontmoetten de Rus-
sen en Amerikanen elkaar in Torgau aan de Elbe. De 
“Ruhrkessel” wordt op 18 april bezet en op 19 april 
staan de Britten aan de Elbe. De Russen zijn op 13 en 
14 april in Wenen.
Welke postbeambten zijn er nog aan het werk en wel-
ke diensten functioneren nog?
Op 19 maart 1945 worden reeds de eerste postzegels 
uitgegeven door de geallieerden voor het na-oorlogse 
bezette Duitsland. Op 20 april geeft de Duitse Reichs-
post echter nog 2 postzegels uit, de rode SA- en SS-
zegels.

Duitsland, maart april 1945. De laatste 
maanden van een wereldoorlog in Europa, 
laatste maanden ‘Reichspost’.  De resten 
van een rijk worden bezet.  De ‘Reichspost’ 
probeerde tot het laatste uur de postdienst 
overeind te houden.

Brief met dagstempel 6 februari 1945 op een van de laatste bij-
zondere zegels van het Deutsche Reich uit 1945. “600 Jaar Ol-
denburg” uitgegeven op 6 januari van dat jaar.
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Mi.Nr.910 op een postkaart (P305 uit 1941) met een onleesbaar 
stempel. Duidelijk een stukje filatelistisch maakwerk dat meestal 
pas na de oorlog werd vervaardigd. Nr.909 en 910 zijn alleen 
maar in Berlijn aan enkele loketten verschenen. De weinige 
stukken waarop deze zegels gestempeld voor komen zijn waar-
schijnlijk filatelistische ‘vriendendiensten’.

Als ik het over “späte Post” heb dan wordt die post 
bedoeld die qua afstempeling zo dicht mogelijk voor 
de datum 8 mei 1945 ligt, de dag van de Duitse capi-
tulatie. De periode waarin het steeds moeilijker werd 
een correcte postbezorging te kunnen verzorgen. Met 
“frühe Post” wordt die afstempeling bedoeld vóór of 
kort na genoemde datum op postzegels uitgegeven 
door de geallieerden en Sovjets. Als ik het over zgn. 
“überrollers” heb gaat het over die post die door de 
geallieerden ‘ingehaald’ is en aan censuur onderwor-
pen werd alvorens alsnog door de Reichspost bezorgd 
te worden.

Een zgn. ‘überroller’, een bijzonder poststuk uit Rinteln van 21 
maart 1945. Zeker als men bedenkt dat op 19 maart in Aken 
de eerste AM-POST-zegels verschenen. En daarmee was de na-
oorlogse filatelie reeds begonnen.

De ‘eerste-dag-afstempelingen’ op deze zegels zijn echter onge-
twijfeld filatelistisch maakwerk omdat er op dat moment in Aken 
van een georganiseerde postdienst nauwelijks sprake was.
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Boven: Brief van Lorch (Württemberg)  naar Ilmenau (Thürin-
gen) van 6 februari 1945 met nr. 906. Bijzondere zegels werden 
er tegen het einde van de oorlog niet zoveel verplakt vanwege de 
soms hoge toeslag.                                                           Onder:          
Aangetekende brief van Seekirchen naar Innsbrück (Ostmark) 
van 22 maart 1945 met gewone zegels uit de Hitler-serie. Cor-
recte frankering met 42 Rpfg voor een aangetekende zending.

In maart 1945 bereikten na een zware strijd de Ame-
rikanen de Rijn bij Remagen. Eind maart stonden de 
Fransen in Baden nadat het bruggehoofd Colmar-
Breisach was gevallen. Poststukken uit die tijd zijn 
zeer gewild bij ‘streekpostverzamelaars’ want het 
zijn gelopen stukken kort voor de bezetting door de 
geallieerden en worden als zgn. “späte Post” verza-
meld. Ondanks het feit dat Dresden op 13 februari 
1945 zwaar gebombardeerd werd door de geallieer-
den, duurde het nog enige tijd voordat Sachsen bezet 
werd. Daardoor kon de Duitse Reichspost haar werk 
nog relatief ongestoord verrichten.

Boven: Postkaart gelopen binnen Heroldsberg van 17 maart 
1945. Gefrankeerd met 6 Rpfg, lokaal tarief.
Links: Brief van Dresden naar Grosslotta van 26 april 1945. 
Typische voorbeelden van “späte Post”.

Brief via de veldpost verzonden vanuit Beneschau bij Praag naar 
Ettal in Oberbayern van 16 april 1945. Zgn. “späte Post”.

Het vraagt wel het nodige speurwerk om tussen de 
hoeveelheid poststukken uit die woelige tijd ‘late’- en 
‘vroege’ afstempelingen te vinden. Maar ik vind het 
altijd weer heel leuk om zo’n vondst te doen.
Zelfs in oorlogstijd zijn er altijd weer filatelisten die 
zich bezighouden om voor zichzelf of voor elkaar in-
teressante stukken te creëren. Terwijl de granaten van 
het Rode Leger op Berlijn neerdaalden, hielden enke-
le fanatieke filatelisten geholpen door postbeambten, 
zich bezig met de uitgifte van poststukken voorzien 
van SA-en SS-zegels (nr.909 en 910). In postaal op-
zicht mag er dan ook aan deze stukken niet te veel 
waarde worden toegekend. Er zijn slechts enkele 
echte stukken bekend waarbij het twijfelachtig is of 
ze écht gelopen hebben. Er bestaat een aangetekende 
brief met beide zegels afgestempeld in Berlijn C25 
geadresseerd aan een persoon in postkantoor Berlijn 
C2 van 20 april. Verder is er nog een brief bekend met 
poststempel Berlin-Steglitz van 21 april 1945. Onder-
zoek toonde aan dat al deze brieven geschreven zijn 
op dezelfde schrijfmachine. In april 1945 werd er dus 
nog ‘filatelistisch geplakt en bezorgd’.
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Boven: Brief van Witten/Ruhr naar Wuppertal-Elberfeld van 
27.7.1945 gefrankeerd met 12 Pfg. (2x nr. 4) Deze zgn. Ameri-
kaanse druk, tanding L 11 was al in 1944 gedrukt in de staats-
drukkerij Washington.
Onder: Postkaart van Kreiensen naar Gerelsberg (Westfalen) 
van 5.7.1945 gefrankeerd met 6 Pfg. lokaal tarief, nr. 20. Deze 
zgn. Engelse druk, met diverse tandingen,  was gedrukt bij Har-
rison in Londen. Beide stukken zijn zgn. “frühe Post”.

Na de ineenstorting van Duitsland in 1945 en de vol-
ledige bezetting door de geallieerden, lag het post-
verkeer volkomen stil. We kunnen gerust spreken van 
een ‘gat’ in het postale bewustzijn vanaf het moment 
van de capitulatie op 8 mei 1945 tot de dag van de 
geldhervorming op 21 juni 1948. Door de inspanning 
van vele Duitse verzamelaars en vooral themagroepen 
is er het nodige tot filatelistische klaarheid gebracht 
uit die postaal woelige en onduidelijke periode. Als 
verzamelaar van deze na-oorlogse periode weet ik in-
middels hoe gecompliceerd het allemaal is. 
Op 21 oktober 1944 bezetten de Amerikaanse troe-
pen als eerste grote Duitse stad Aken. Na die inname 
hadden de Amerikanen slechts 9 dagen nodig om een 
militair bestuur te vormen, dat zich onmiddellijk met 
civiele zaken kon gaan bezighouden. Op 19 maart 
1945 werd in het stadsgebied van Aken het postver-
keer officieel weer opgenomen. Waarbij wij ons niet 
al te veel moeten voorstellen. Het speelde zich voor-
namelijk op ambtelijk niveau af.

Je zou kunnen zeggen dat op 19 maart 1945 het ver-
zamelgebied AM-POST (Allied Military Post) werd 
geboren. Wat toen zo eenvoudig leek, zorgde later bij 
verzamelaars voor veel hoofdbrekens. Bij de AM-
postzegels, die voor het Britse militaire bestuur bij 
Harrison & Sons in Londen gedrukt werden en later 
bij Westermann in Braunschweig, bestaat er een veel-
heid aan papier-, kleur- en tandingsverschillen. Al-
leen de Amerikaanse druk verscheen ‘slechts’ in drie 
oplagen.
Het Akense voorbeeld laat zien dat reeds voor de of-
ficiele Duitse capitulatie op 8 mei 1945 het ‘gewone’ 
leven zijn loop probeerde te hernemen. Het postver-
keer was nu onderworpen aan de controle van elk van 
de militaire bezettingsautoriteiten in de vier bezet-
tingszones. Veel overeenstemming bleek er echter 
niet te zijn. Ieder ging zijn eigen weg. Zelfs als men 
de Britse- en Amerikaanse zone als één postgebied 
beschouwd, waren er toch vele verschillende maat-
regelen.
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 Rijks-
postdirecties. Zij bleven onvermoeibaar bij de mili-
taire autoriteiten aandringen op de noodzaak van een 
functionerend postverkeer. Er waren vele problemen 
te overwinnen. Papier om postzegels op te kunnen 
drukken was zeer schaars. Was er dan eindelijk pa-
pier, dan was er weer iets mis met de gom. 
Ofschoon er officieel nog geen postverkeer bestond 
bewijzen verschillende briefkaarten uit de eerste we-
ken na de ineenstorting van Duitsland dat er toch post 
bezorgd is. Pas vanaf juni 1945 werd het postverkeer 
voor briefkaarten en later ook voor brieven weer toe-
gelaten, zij het onder strenge censuur. Al deze post 
moest in duidelijke latijnse schrift geschreven zijn. 
De typische Duitse schrift was niet toegestaan.

Postkaart met ‘port betaald’ gelopen binnen Hamburg dat in de 
Britse zone lag, van 19 juli 1945. Ook dit poststuk kan gezien 
worden als “frühe Post”.



De AM-POST-zegels werden zowel in de Ameri-
kaanse- als in de Britse zone gebruikt en werden 
slechts zeer tijdelijk in de Russische zone toegestaan. 
De Franse bezetting gaf voor elke provincie in haar 
zone eigen zegels uit die in Parijs gedrukt werden.
De AM-postzegels van ‘het eerste uur’ werden al snel 
gevolgd door aanvullende waarden, gedrukt in Was-
hington en Londen. Maar al snel werd duidelijk door 
de toename van het postverkeer dat er meer en vooral 
sneller postzegels gedrukt moesten worden. Daarop 
kwamen de Britten met het voorstel om de benodig-
de 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 tot de zgn. Duitse druk van 
de AM-zegels.

Brief gelopen binnen Hannover van 3 september 1945 met nr. 
20. De zgn. Duitse druk. Ook deze datum kan nog tot de ‘frühe 
Post’ gerekend worden.

 Bronvermelding:
* Dr. Heinz Jaeger, Sechs Deutsche Jahre 1944-1949.
* Peter Fischer, 150 Jahre Deutsche Briefmarken.
* EMS-Verlag,  Briefmarkenwelt.
* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
   behalve de ’eerste-dag-afstempeling’ Aachen 19.3.1945.
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Postkaart met welwillendheidsstempel Schwerin (Mecklenburg) 
van 13 juli 1945. Kaart uitgegeven door de Britse bezettingsau-
toriteiten, later door de Russen van opdruk voorzien.

Aangetekende brief van Dresden in Sachsen naar Schwerin in 
Mecklenburg van 26.10.1945 met zegels van Ost-Sachsen dat 
behoorde tot de Russische bezettingszone. Nr. 42, 47 en 49.

In de Russische bezettingszone verliep de start van 
het postverkeer duidelijk minder soepel dan in de an-
dere zones. De versnippering in de postzegelproduk-
tie 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.

Brief van Berlin-Zehlendorf naar Potsdam van 20.8.1945 met 
nr. 5 van OPD Berlin-Brandenburg. Ook hier ‘frühe Post’.

Was de na-oorlogse postzegelgeschiedenis in 1945 in 
het westen met de Engelse M voor Military begon-
nen, zo begon het in het oosten op 23 juni 1945 met 
een cijfermotief in Ost-Sachsen. Daarop stond het 
woord ‘post’ in zowel het Duits als in het Russisch. 
Het bekende Potschta. Deze zegel was slechts één dag 
aan het loket verkrijgbaar en maar één dag geldig. Er 
werden er 14.500 van verkocht, de rest van meer dan 
een miljoen werd vernietigd.
Door het ontbreken van een centrale aansturing ont-
stonden de verschillende OPD-uitgiften. (Ober Post 
Direktionen). Na de premiere in Ost-Sachsen volg-
den op 3 augustus Berlin/Brandenburg, 28 augustus 
Mecklenburg-Vorpommern, 28 september Westsach-
sen, 1 oktober Thüringen en op 10 oktober Sachsen-
Anhalt. Zodat zgn. ‘frühe Post’ hier over het alge-
meen wat later komt.

                                                                                 *
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