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LETLAND, 1944 EN (HOE?) VERDER : DEEL 3 
 
 
Ruud van Wijnen 

 

Meer sovjetstempels 
 
3.1   Sovjet-dagtekenstempels 
3.2   Typen dagtekenstempels 
3.3   Postwagonstempels 
3.4   Machinestempels 
3.5   Frankeermachinestempels 
 

3.1 Sovjet-dagteken-
stempels 

 
Een verordening van het Volkscom-
missariaat voor Verbindingen van de 
Sovjet-Unie van 8 april 1938 schreef 
globaal voor waaraan dagtekenstem-
pels moesten voldoen: 
 bovenin, tussen de letters CCCP, 

een vijfpuntige ster met daarin het 
“hamer en sikkel” embleem. 

 onderin de plaatsnaam. 
 middenin een kader met de datum 

en daaronder een volgletter. 
 
Door de algemeenheid van de  
verordening zien we in de stempels 
die op basis daarvan werden gemaakt 
een groot aantal verschillen in de  
details: 
 de vijfpuntige ster zowel positief 

(wit) als negatief (zwart) gedrukt. 
 de plaats van de plaatsnamen in 

het stempel wisselt en de afkor-
ting van de republieksnaam ligt 
niet vast. 

 
 

Afb. 29 
Per luchtpost verzonden brief van RĪGA naar Tsjechoslowakije, 13 mei 1960. 
Franstalig stempel met onderin de landsnaam RSS DE LETTONIE. Het  
МЕЖДУНАРОДНОЕ stempel komt er wel heel bekaaid af. 

 

 de lijnen boven en onder de datum 
verschillen in dikte, gesloten en 
open kaders komen voor. 

 volgletters in vele soorten en ma-
ten, ook dubbele letters komen 
voor. 

 
In deel 2 (HBG 74, pagina 4-13)  
beschreef ik de drie typen sovjet-
stempels die al in 1940-1941,  
gedurende het eerste jaar van de  
Sovjetbezetting, in Letland in gebruik 
waren gekomen. De typering hiernaast 
vult deze aan voor de hele periode tot 
1990. 
 
De stempeltypen 3 en 4 lijken op  
elkaar. 

In het eerste geval staat de plaatsnaam 
in het Lets links in het stempel en in 
het cyrillisch rechts, in het tweede  
geval is dat andersom. 

 
3.2 Typen dagteken-
stempels 
 
Door het grote aantal verschillen in de 
details was het voor mij lastig om een 
beperkte en overzichtelijke typering te 
maken. Ik ga er vanuit dat deze tabel 
voldoet voor een eerste ordening en 
dat het ontdekken van details veel  
filatelistisch plezier oplevert (lit. 4). 
 
Niet alle dagtekenstempels die in de 
Letse Sovjetrepubliek in gebruik  
waren in de jaren 1944-1990 laten  

zich in bovenstaande typering onder-
brengen: een aantal “buitenbeentjes”, 
zoals grotere stempels met een door-
snede van 33 mm. (lit. 5), kleine  
zonder enig kader rond de datum (afb. 
28) of Franstalige (afb.29). 
 

 
 

Afb. 28 
ЦЕСИС – CĒSIS. 
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Type 1 

 

Type 1.                                 
Ingevoerd in 1940-1941 
 
Plaatsnaam in twee talen 
op één regel: links cyril-
lisch, rechts Latijns. 
Geen aanduiding van de 
republiek. 
Bovenin CC CP , witte 
sovjetster (positief). 
Datumbrug links en rechts 
gesloten. 
Serieletters: diverse typen. 
Ook dubbele letters. 

Type 2 

 

Type 2.    
Ingevoerd in 1940-1941 
 
Plaats- en republieksnaam 
in twee regels: links cyril-
lisch, rechts Latijns. 
Bovenin CC  CP, witte sov-
jetster. Datumbrug gesloten. 
Serieletters: hoofdletters. 

Type 3 

 

Type 3. 
Ingevoerd in 1940-1941 
 
Plaatsnaam in twee talen 
op één regel: links Latijns, 
rechts cyrillisch en onder-
in ЛАТ. CCP of ЛАТB. 
CCP 
Bovenin CC CP, zwarte 
sovjetster (negatief). 
Datumbrug links en rechts 
gesloten, dikke balken. 
Serieletters: klein, dik ge-
drukt. 

Type 4 

 

Type 4.  
Vanaf 1944 ingevoerd 
 
Plaatsnaam in twee talen op 
één regel: links cyrillisch, 
rechts Latijns en onderin 
ЛАТ. CCP of  ЛАТB. CCP 
Bovenin CC CP, zwarte 
sovjetster. 
Datumbrug links en rechts 
gesloten, dikke en dunne 
balken. 
Serieletters: diverse typen. 
Ook dubbele letters 

Type 4a 

 

Type 4.a  
Vanaf 1944 ingevoerd 
 
Gelijk aan type 4, maar 
kleiner formaat. 
Doorsnede ca. 24-25 mm. 
Hier:  ЛИЭЗЕРЕ  ЛАТ. 
ССР. LIEZERE, 1947 

Type 5 

 

Type 5           
Ingevoerd einde jaren 40 op 
een beperkt aantal kantoren 
 
Lijkt op type 4, maar met 
een witte sovjetster. 
Geen uniforme manier van 
plaatsnaamvermelding. 
Komt ook voor met de 
plaatsnaam in het Lets 
(weer) links, bv. in Valka 
met een afwijkende tekst-
volgorde en schrijfwijze: 
VALKA  ВАЛКА 
ЛАТВИИСК. ССР   Be-
kend uit 1956 en 1961 

Type 5a 

 

Type 5a    
Ingevoerd vanaf eind jaren 
60 
Grootste verandering: ach-
ter de datum een aangave 
van de tijd.  
Zwarte sovjetster. Datum-
brug  links en rechts ge-
sloten. 
Hier: datum 30 -1 68 met 
uuraanduiding 18 
Type 5.a Gelijk aan type 
5. Doorsnede echter ca. 25 
mm. 

Type 6 

 

Type 6        
Ingevoerd vanaf midden 
jaren 60 
 
Grootste verandering: Da-
tumbrug links en rechts 
open, de lijnen onder en bo-
ven de datum, in verschil-
lende diktes. 
Type 6.a Gelijk aan type 6 
Doorsnede echter ca. 25 
mm. 
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Type pw.1.2 

 

Type pw.1 
 
Tweetalige stempels 
Pw. 1.1   Met nummer. 
Pw. 1.2   Zonder nummer (afb. 31) 
 

Type 2.2 

 

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. 
Bv. ПВИ 125  ОРЕЛ – РИГА (afb. hiernaast) 

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. (afb. 32) 
Pw. 3.2   Stempeldoorsnede 25 mm.  
Bv. ПВ ВЕНТСПИЛС – РИГА (afb. hiernaast) 

Type pw.4.2 

 

Type pw.4 
 
Stempels in het cyrillisch.       Zonder nummer van 
de postwagon. 
Datumbrug links en rechts open. 
Pw. 4.1  Stempeldoorsnede 30 mm. 
Pw. 4.2  Stempeldoorsnede 25 mm.  
Bv. ПВ РИГА – КАЛИНИНГРАД  (afb. hier-
naast) 

 

 
 

Afb. 31 
Briefkaart van Alsungā naar CTPAЗДЕ-STRAZDE, 17-20 juni 1951. Vervoerd met  
postwagon П.В. Б/Н  ЛИЕПАЯ-ВЕНТСПЛС  P.V. B/N  LIEPAJA-VENTSPILS (type 
pw. 1.2). 

3.3 Postwagonstempels 
 
Al vanaf 1860 reden in Rusland  
treinen met postwagons door gebieden 
die later tot het onafhankelijke Letland 
zouden gaan behoren.  
Ook in de gehele periode dat Letland 
was ingelijfd bij de Sovjet-Unie reden 
postwagons op zowel korte, lokale  
lijnen als op lange verbindingen met 
verre steden (afb.30).  

 

 
 

Afb. 30 
Postwagon SIMFEROPOL-RIGA, 21 
aug. 1968. Type pw. 3.2. 

 
In Rusland werden brieven en kaarten 
in postwagons aanvankelijk gedagte-
kend met rondstempels, rond 1907 
werden die vervangen door ovaal-
stempels. Aan dit stempeltype kwam 
een einde met de al eerder genoemde 
Verordening van het Volkscommissa-
riaat van Verbindingen uit 1938. In de 
Letse Sovjetrepubliek werden als ge-
volg alleen rondstempels gebruikt. 
Opvallend genoeg werd vanaf 1967 in 
de postwagons met rode inkt gestem-
peld. Dat maakt ze daardoor erg  
opvallend, ook voor verzamelaars. 
 
Typen postwagonstempels 
 
De typering zoals ik die hierboven 
presenteer voor de dagtekenstempels 
is niet bruikbaar voor de stempels van 
de postwagons. Niet alleen is het  
aantal typen beperkter, ook ontbreekt 
de afkorting ЛАТ. CCP  / LAT. SSR.. 
Daarnaast komen tweetalige stempels 
maar in beperkte mate voor. Daarom 
voor de postwagonstempels een eigen 
typering, aangeduid met “pw.1”, enz. 
Postwagonstempels uit de jaren 1944-
1990 zijn lastig te vinden, ook al zijn 
ze vanaf 1967 met rode inkt gebruikt. 
Ik ken geen “definitief” overzicht van 
de trajecten waarop postwagons reden 
en slechts één officieel document  



15 SEPTEMBER 2019  -  2019/2   HET BALTISCHE GEBIED 75 |   33 

van het Ministerie van Verbindingen 
van de Sovjet-Unie uit 1956 dat daar 
iets over zegt. Uit dit “Overzicht van  
Postroutes voor postwagons en stoom-
schepen in de U.S.S.R” distilleerde 
Igor Irikov 32 genummerde en 19 on-
genummerde  
postwagons die op Lets grondgebied 
reden. Het lijkt er op dat het  
“Overzicht” klopte voor een periode 
van 5 tot 7 jaar.  
Dit vermoeden wordt met name ook 
ingegeven door het, overigens zeer 
beperkte, beschikbare filatelistische 
materiaal. Dat wijkt namelijk nogal 
eens af.  
Ook hier valt nog veel, heel veel, te 
ontdekken. (lit. 6 en 7). 
 
Ter afronding twee “aardigheidjes”: 
een stempel waarin de afkorting ЛАТ. 
CCP  opduikt in het stempel van de 
postwagon van Riga naar Lvov in Oe-
kraine (afb. 33) en het aantekenstem-
pel van de postwagon Lubana-
Gulbene uit 1954 (afb. 34). 
 
3.4 Machinestempels 
 
Machinestempels vind ik eigenlijk al-
leen interessant als in de vlag iets te 
lezen valt en daarom was ik met de 
LPSR snel klaar. Welgeteld één keer, 
in de jaren 1960 en 1961, werden de 
golflijnen vervangen door een tekst. 
(afb. 35). Deze spoorde briefschrijvers 
aan om in de adressering van hun post 
het nummer van het stadspostkantoor 
(via welke de post besteld moest wor-
den) te vermelden, bv. Riga-13.  
Toch opvallend, slechts één machine-
stempel met een tekst: de Sovjetautori-
teiten hadden, lijkt me, meer dan ge-
noeg dringende en dwingende zaken 
om hun onderdanen op te wijzen. 

 
 
 
 

Afb. 35 
РИГА-RĪGA, lokale brief, 4 april 1961. 
In de vlag van het machinestempel de 
tekst УКАЗЫВАИТЕ  В  АДРЕСЕ 
НОМЕР  ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  ОВЯЗИ 
Als envelop gebruikte de afzender een 
geïllustreerd postwaardestuk met de 
afbeelding van het Stadskanaal van 
Riga (Pilsētas kanāls). 

 
 

 
 

Afb. 32 
Briefkaart van Bauska naar Jaunjukroge, beide aan de spoorlijn Bauska-Meitene, 
25 jan. 1950. Postwagonstempel (type pw. 3.1) МЕИТЕНE-БАУСКА  П/В Б/Н. 

 
 
Afb. 33 
Rood postwagonstempel van 
de lijn ЛЬВОВ-РИГА (Lvov-
Riga), 17 okt. 1984. 
Achter de plaatsnamen wordt  
abusievelijk ЛАТ. CCP ver-
meld. 

 
 
 
Afb. 34 
Tweetalig aantekenstempel van de postwa-
gon op de route Lubana-Gulbene. De ver-
melding “ЛАТВ. CCP” is hier correct, beide 
stadjes liggen in het oosten van Letland. 
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Er waren slechts twee typen machine-
stempels in gebruik: type 1 heeft 7 
golflijnen in de vlag, type 2 heeft er 3. 
De eerste zijn ca. 50-52 mm. lang, de 
tweede rond de 41-43 mm. (afb.36a 
en 36b). 
Niet uitdagend om ze verder te  
bekijken, maar toch besloot ik om ze 
nader te onderzoeken. Dat deed ik met 
de machinestempels op mijn collectie 
van ruim 300 geïllustreerde postwaar-
destukken uit de periode 1955-1990. 
Voor de vlaggen leverde dat op dat de 
7-lijnige in gebruik waren van 1957 
tot 1980 en de 3-lijnige van 1967 tot 
1990. Deze jaartallen komen vrijwel 
overeen met die van de in Klaipėda 
gebruikte machinestempels (lit. 8). 
Natuurlijk is het interessant om te ont-
dekken wanneer en hoe in een bepaal-
de stad de machinestempels van type 1 
werden vervangen door type 2, maar 
verder valt er aan de vlaggen niet veel 
te beleven. Soms een frivoliteit (afb. 
37). 
 
De aardigste ontdekkingen zijn te  
vinden in het dagtekeningdeel van het 
stempel. Deze hebben een doorsnede 
van 25-26 mm. en zijn opgemaakt  
zoals de handstempels van type 4, 
met de aberraties zoals die ook daar te 
vinden zijn (afb. 38a, b, c en d). 
Maakt het onderzoeken toch de moeite 
waard. Succes er mee! 

 
 
 

 
 

Afb. 36a 
Machinestempel met 7 golflijnen, in ВАЛМИЕРА-VALMIERA gebruikt als  
aankomststempel, 29 april 1965. 

 

 
 

Afb. 36b 
Machinestempel met 3 golflijnen als dagtekenstempel gebruikt op het stationspost-
kantoor van РИГА-RĪGA, 30 dec. 1974. 

 
 

 
 

Afb. 37 
Speels lijnenspel van de over elkaar afgedrukte machinestempels van de stads-
deel- postkantoren РИГА-RĪGA 12 en 13. Waar het “12” moest zijn, was in de 
adressering van de brief “13” aangegeven, 1-6  november 1988. 

 
 
 
 
Afb. 38a 
ЕКАБПИЛС  ЛАТВ. CCP, 23 
juni 1967. Stempel zonder de 
plaatsnaam in het Lets, 
Jēkabpils. 
 

 
 

Afb. 38c 
РИГА 50-RĪGA 50 stempelde op 
4 nov. 1985 met paarse inkt. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Afb. 38b 
Kopstaande datum 09.05.77-18 in het 
stempel van het stationspostkantoor in 
Riga 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 38d 
In MАЙОРИ-MAJORI werd voluit 
ЛАТВИИСКОИ CCP geschreven en 
niet de gebruikelijke afkorting ЛАТВ. 
CCP, 6 okt. 1961. 
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3.5 Frankeermachine-
stempels 
 
Firma’s (m.n. banken en verzeke-
ringsmaatschappijen), bedrijven en 
overheidsinstellingen die veel post 
verzonden, maakten in hun postkamer 
gebruik van frankeermachines. Daar-
mee konden in een fiks tempo brieven 
en kaarten volgens het geldende tarief 
gefrankeerd worden. Een ingebouwd 
telwerk hield bij om hoeveel poststuk-
ken het ging en op grond daarvan 
werd met de post afgerekend. Omdat 
frankeermachinestempels zo goed als 
altijd met rode inkt werden afgedrukt 
worden ze ook wel “roodstempels” 
genoemd. 

 
Gedurende het eerste jaar van de  
Sovjetbezetting, in 1940-1941, bleven 
Letse frankeermachines voor een deel 
nog in gebruik. De meeste stempels in 
meer of mindere mate  aangepast aan 
de nieuwe tijd (afb. 39). 
 
Na de herbezetting van Letland in 
1944 bestonden geen particuliere be-
drijven en firma’s meer, maar staats-
organen en aan de staat gelieerde in-
stanties bleven gebruik maken van 
frankeermachines. 
Tot midden jaren 60 kennen we stem-
pels in de bekende rode kleur en het 
zou me niet verbazen als we dan nog 
steeds te maken hebben met omge-
bouwde en aangepaste frankeermachi-
nes uit de Letse tijd (afb. 40, 40a en 
41). 

 
 
Afb. 39 
Brief van het Letse filiaal van de Staatsbank van de Sovjet-Unie in РИГА-RIGA 
naar Charleroi in België, 7 april 1941. 
Het van oorsprong Letse frankeermachinestempel is volledig aangepast aan de 
nieuwe tijd: tweetalig, ПОЧТА  CCCP, hamer en sikkel en kopeken. 

 
 

 
 

Afb. 40 
Tweetalig frankeermachinestempel van de Staatsbibliotheek van de Letse  
Sovjetrepubliek in RĪGĀ-РИГА met telnummer 3925 op een lokale brief, 7 maart 
1960.  

De vreemde stand van “РИГА” in het stempel zou erop 
kunnen wijzen dat uit het oorspronkelijke РИГА-RĪGA de 
Letse schrijfwijze is gekapt (afb. 40a). 
 
 
Afb. 40a 
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Daarna zien we meer en meer met 
zwarte inkt afgedrukte frankeermachi-
nestempels van een nieuw type waarin 
de Letse taal nog maar sporadisch (of 
helemaal niet?) voorkomt (afb. 42). 
 
Tot voor kort hield ik me niet bezig 
met frankeermachinestempels van na 
1944. De veronderstellingen die ik 
hier ten aanzien van het gebruik ervan 
in de jaren 1944-1990 doe, zijn op 
weinig materiaal gebaseerd en kunnen 
daarom aan alle kanten  rammelen 
 
“Na sluitingstijd” ontdekten we in de 
verzameling van Sijtze Reurich een 
brief uit 1961 van Rēzekne naar Riga, 
verzonden vanaf het hulppostkantoor 
op het vliegveld ter plaatse, met het 
fraaie dagtekenstempel PEЗЕКНЕ  
АЭРОПОРТ  -  RĒZEKNE  
LIDOSTA (afb. 43). 

 
Zoals eerder gezegd, er valt nog veel 
te ontdekken…… 
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Afb. 43 
 
 

 
 

Afb. 41 
Tweetalig frankeermachinestempel van de Volksraad voor Economie van de Letse 
Sovjetrepubliek, 11 nov. 1963. Veel wijst erop dat het hier gaat om een van  
oorsprong Lets stempel dat al in de jaren 1940-1941 (deels) werd omgebouwd. 
Zowel het datum- als het frankeerwaardegedeelte kennen we uit die periode. 
 

 
 
Afb. 42 
Lokale brief in Riga van het filiaal van de Bouwbank van de Sovjet Unie in de Letse 
Republiek. “RIGA” wordt in het stempel als Г. РИГА, G(orod) = stad, aangegeven 
en na het stempelen werd de datum met de hand in “8” veranderd. 
Over het frankeermachinestempel werd nog het rubberstempel Г.  РИГА  ГСП  
geplaatst: (St)ad RĪGA  Stedelijke Sorteer Dienst. 
 

 


