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BESTE MENSEN… 
 
 

“Beste mensen” treft u 
meestal aan ergens in 
het begin van dit blad, 
maar het wordt in de 
praktijk door uw voor-
zitter als slotakkoord 
geschreven. Alle au-
teurs hebben hun arti-
kelen geschreven, de 
binnengekomen litera-
tuur is gerecenseerd 
en de laatste berichten 
ingevoegd. 
 

 
 
Ruud van Wijnen 

Ditmaal schrijf ik dit stukje een dag na 
terugkeer uit Kiel. Daar bezochten uw 
voorzitter en secretaris de tentoonstel-
ling Mare Balticum. Het was een leer-
zaam en heel genoeglijk uitstapje. Ge-
noeglijk omdat we tussen de kaders en 
bij de handelaren vele bekenden ont-
moetten, leerzaam omdat in de ten-
toongestelde Baltische verzamelingen 
veel moois te bewonderen viel. Leer-
zaam tevens omdat we weer eens een 
indruk kregen van de prijzen die han-
delaren vragen voor Baltische post-
stukken. Het lijkt er op dat ook hier de 
Duitse mark zonder al te veel verreke-
ning is ingewisseld voor de Euro. Ge-
lukkig weten handelaren over het al-
gemeen niet al te veel van ons verza-
melgebied, zodat het ook nog voor-
komt dat door onkunde aardige vond-
sten gedaan kunnen worden. 
Helaas vernamen we in Kiel dat onze 
vriend en voorzitter van de Estland-
vereniging, Artur Menzen, vanwege 
zijn gezondheid de reis niet had kun-
nen maken. Te meer waarderen we 
zijn aanwezigheid tijdens onze laatste 
bijeenkomst in Geldermalsen en wen-
sen we hem alle goeds. 
 
Ook op de internationale Amphilex-
tentoonstelling viel een aantal Balti-
sche verzamelingen te bewonderen, 
o.a. de prachtige Litouwen collectie 
van Vygintas Bubnys. Op de jurybe-
oordelingen viel door kenners van ons 
verzamelgebied, maar ook door onder-
linge vergelijking, heel wat af te din-
gen. Natuurlijk moeten inzendingen 
beoordeeld worden op grond van de 
geldende regels en voorschriften, maar 
ook kennis van zaken van specifieke 
gebieden mag verwacht worden. Al 
was het alleen maar om inzenders 
recht te doen. 
Daarnaast zou moeten worden beke-
ken of de tentoonstellingsregels niet 
dusdanig kunnen worden aangepast 
dat niet alleen het nauwgezet volgen 
ervan leidt tot hoge beoordelingen. 
Originaliteit, creativiteit en esthetiek 
in de presentatie zouden een belang-
rijker plaats moeten innemen en de 
ongeschreven regel dat materiaal van 
minder dan 100 jaar oud per definitie 
lager scoort is eigenlijk te gek om los 
te lopen.  

In dit nummer van ons blad vindt u 
een gevarieerde inhoud. Jan Kaptein 
krijgt de smaak van het schrijven te 
pakken. Hij verzorgt, naar aanleiding 
van een afbeelding in HBG 39 van een 
brief van een Joodse afzender, een bij-
drage over het Joodse leven in Litou-
wen. Ook André de Bruin legt verban-
den tussen de filatelie en historie. Hij 
belicht de inzet van Nederlandse sol-
daten aan het Oostfront. Ruud van 
Wijnen ging in het havengebied van 
Vindava op zoek naar de Elevator en 
schreef verder aan zijn reeks over de 
Letse postale aanwijzingen. 
Met al dit moois wens ik u veel lees-
plezier. 
 
Het is echter niet alleen rozengeur en 
maneschijn. Uw bestuur maakt zich 
ernstige zorgen over het voortbestaan 
van onze veiling. Om die niet al vorig 
jaar ten onder te laten gaan, heeft het 
bestuur besloten om in 2003 zelf twee 
veilingen te organiseren. Dat legt niet 
allen een flink beslag op tijd en ener-
gie, maar is ook op grond van de vei-
lingreglementen geen ideale situatie. 
Kortom: we hopen nog steeds dat er 
twee leden opstaan die onze veilingen 
kunnen en willen organiseren. Zo niet, 
dan is het wat de veilingen betreft zeer 
waarschijnlijk einde verhaal. Jammer. 
Overigens kunt u voor de oktobervei-
ling nog materiaal inleveren bij onder-
getekende. 
 
Ik wens iedereen een mooie zomer en 
graag tot ziens op onze volgende bij-
eenkomst. 
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VERSLAG 41-e BIJEENKOMST 28 SEPTEMBER 2002 
 
 
 
Olav Petri 

 
 

Voorzitter Ruud van Wijnen opent deze jubileum-
bijeenkomst: we bestaan 20 jaar. Een fraaie taart 
nam de plaats in van het diatafeltje. 30 leden wa-
ren naar Geldermalsen gekomen, waaronder le-
den uit verre buitenlanden. 
 

9 leden hadden tot hun spijt geen ge-
legenheid om te komen, waarbij de af-
zegging van Arthur Menzen een droe-
vige reden had. Arthur is opgenomen 
in het ziekenhuis voor een grote in-
greep. De leden zonden hem vanuit 
Geldermalsen hun goede wensen. 
Samen stonden we enkele ogenblikken 
stil bij de nagedachtenis van de heer 
Thissen. 

 
Via het internet kregen we er 3 leden 
bij, verder in Nederland de heer Pieter 
Reijbroek die al verzamelend steeds 
verder oostwaarts ging en bij onze 
landen aangeland is. 
 
Tot slot is de heer Jip Lotte opnieuw 
lid geworden: na jaren afwezigheid 
wegens ziekte lukte het hem en zijn 
vrouw de reis te ondernemen. 
Het aantal leden is stabiel, 85-90. 
 
Penningmeester en 
secretaris 

 
Bankier van de dag was Patrique die 
geruisloos het geld voor koffie en 
lunch inde, waarvoor hartelijk dank. 

 
Penningmeester Hans Pijpers deelde 
mee dat in december de automatische 
contributie geïnd zal worden. Verder 
zijn oude nummers van HBG via hem 
te koop. Vaak staat daar erg interes-
sante zaken in die destijds voor het 
eerst door leden gedocumenteerd wer-
den. 

 
Secretaris André de Bruin roept leden 
op om zich te melden voor onze stand 
in de Pandahallen in Loosdrecht, 24-
26 januari. Eigenlijk hebben we enke-
le vaste “oproepkrachten” nodig, maar 
een soort coördinator voor bemensing 
van stands op beurzen is ook erg wel-
kom. 
VRAAG: wie? 

Veiling 
 
Zoals bekend, is het veilinggebeuren 
een klus die meer vergt dan een 
avondje werk. Gerrit Vogel deed 
vroeger alles. Vandaag is Gerrit overi-
gens afwezig i.v.m. een beurs elders. 
We zullen zijn afscheid van het vei-
linggebeuren nog extra aandacht ge-
ven bij een volgende gelegenheid. 
 
Het werk omvat: inzamelen materiaal, 
beschrijven, ordenen, verpakken, ad-
ministreren, verslepen enerzijds en 
berekenen en afrekenen anderzijds. Op 
zich leuk filatelistisch werk, maar wel 
werk. 
Het financiële is gescheiden van het 
andere werk. Jan Goosen werkt aan 
een computerprogramma om e.e.a. te 
vereenvoudigen. Overigens blijken 
kopers uit Duitsland 50% van de bie-
ders te zijn, terwijl het aantal inzen-
ders eigenlijk slechts 4 bedraagt. 
Schriftelijke bieders zijn er weinig, 
men wil het materiaal zien. Het is dus 
de vraag of we dit allemaal wel moe-
ten doen. De leden willen het echter 
graag en we gaan dus door. We kun-
nen samenwerking zoeken met andere 
clubs, bijv. in Duitsland. Wellicht 
kunnen we werk besparen door een 
veiling met bieden ter plekke. 
VRAAG: wie wil helpen bij het vei-
linggebeuren? 
 
Rondvraag 
 
(Allereerst mijn excuses voor schrijf-
fouten in namen.) 
Joop van Heeswijk bericht over een 
geslaagde reis naar Estland. De mo-
dernisering gaat erg snel. 
Ruud sluit zich hierbij aan. Hij was in 
Letland. 
Ronald Reuderink bericht over een 
nieuw boekje met statistische gege-
vens over de Baltische staten. 

De heer Gerdessen heeft nieuws over 
een luchtvaartboek Estland. Boven-
dien heeft hij belangstelling voor an-
sichten enz. over de luchtvaartge-
schiedenis in onze gebieden. 
Thomas Lübbering meldt een reisje 
naar Letland/Litouwen in 2003, augus-
tus. Harry von Hofmann organiseert 
e.e.a. 
André van Vooren bericht dat in Kiel 
in 2003 een expositie komt waaraan 
landen die aan de Oostzee grenzen 
mee mogen doen. 
Theo van Mourik prijst het Bestuur en 
ontlokt een spontaan applaus. 
Patrique Simonet bericht dat de kleine 
club van balticumverzamelaars in sep-
tember 2003 gaat exposeren in Dinar, 
Frankrijk. Het tijdstip en de plaats no-
digen uit tot een wat langer verblijf! 
De heer Lotte laat weten erg gelukkig 
te zijn weer in ons midden te verkeren. 
De ziekte schakelde hem zeer lange 
tijd uit. 
Uw notulist: is het mogelijk om een 
aardig artikel uit HBG in het Maand-
blad te plaatsen? Of zijn daar proble-
men te verwachten? 
Ons nieuwe lid Theo Strijbosch ver-
zamelde Polen en kwam via centraal 
Litouwen in “onze streken” terecht. 
Hij was recentelijk in Litouwen en is 
enthousiast. 
 
Data 2003 
29 maart 
27 september 
 
De feestpublicatie 
 
Alle aanwezigen ontvangen een 
exemplaar van het fraai uitgevoerde 
boek met bijdragen van veel van onze 
leden. Het werk kwam op het nippertje 
goed en wel in Geldermalsen aan. 
Ruud licht toe dat HBG altijd heeft 
gestreefd naar niveau als het om 
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publicaties gaat. Hij vertelt hoeveel 
werk het is geweest om tot dit boek te 
komen. Het is gelukt dankzij de hulp. 
Het computertijdperk speelde een 
flinke rol en daar spelen Jan Kaptein 
en Hans Pijpers weer een flinke rol. 
Enkele verzamelaars constateerden dat 
het blok op de kaft ontbrak in hun ver-
zameling. De schrik ging snel over: er 
was gemanipuleerd! 

Lezing 
 
Het werd een mondelinge overhoring 
naar aanmelding van 20 jaar dialezin-
gen. Poststukken van Ruud en André 
uit het verleden kwamen breed in 
beeld. De leden konden zoeken en dis-
cussiëren over het “waarom” van ieder 
poststuk. Dat leverde veel reacties uit 

de zaal op. En het is allemaal ontzet-
tend interessant en leerzaam! 
 
 
 
 
 

 
 

Naar aanleiding van de laatste lezing, op 22 maart, over de tsarentijd: twee kaarten 
 

 

 
 
Afb. 1 (83 %) 

 
 
 

 
 
Afb. 2 (83 %) 

 
Russische postkantoren beschikten  
over meerdere stempels. Ze werden 
niet alleen onderscheiden door ver-
schillende letters of nummers, maar 
ook door het formaat. 
In het algemeen had ieder stempel zijn 
eigen functie: ontwaarding en dagte-
kening, aankomst datering of gebruik 
bij aangetekende post. 
 
Op de afgebeelde kaarten werden het  
δ-stempel van РАМКАВА (Ranka) 
(afb. 1) en het 2-stempel van 
ЗАЛИСбУРГЪ (Mazsalaza) (afb. 2) 
geplaatst om aan te geven dat de kaart 
niet op de dag van aanbieding aan het 
postkantoor werd verzonden, maar één 
of twee dagen later. 
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VERSLAG 42-e BIJEENKOMST 22 MAART 2003 
 

 
 
Olav Petri 

 
 

De voorzitter kan 27 leden verwelkomen in de 
Gentel. Bericht van verhindering kwam van de 
heren Reurich, Lübbering (adres in Kaboel te 
verkrijgen bij voorzitter Ruud van Wijnen), 
Bechstein en Reuderink. 
 

Opening en wat daarbij 
hoort 
 
We hebben twee nieuwe leden, de he-
ren Everink en Woutersen en een gast. 
Speciaal welkom geheten wordt Ar-
thur Menzen, die de vorige keer zeer 
ernstig ziek was. Bankier van de dag 
is Patrique die zijn klusje geruisloos 
afhandelt. 
Met excuus van uw notulist voor fout 
gespelde namen: er is geen ledenlijst 
bij de hand. 
De voorzitter verrast Gerrit Vogel met 
een doos uitstekende wijn als blijk van 
dank voor het enorme werk dat deze 
jarenlang deed voor de veiling. Het is 
leuk werk, maar veelomvattend. En 
dat merkt het Bestuur. 

 
Van het bestuur 

 
Geen nieuws van de secretaris. André 
de Bruin is verhinderd. Hij is naar Flo-
rence, voor een nadere kennismaking 
met de actieve Baltische postzegelver-
eniging aldaar. (Of oriënteert André 
zich op een nieuw verzamelgebied?) 
 
De Bestuursvergadering had 3 onder-
werpen: de verhouding kosten/moeite 
– baten van de veiling, de financiële 
stand van zaken en tot slot de oprich-
ting van een commissie nalatenschap-
pen. Momenteel geeft André inciden-
teel advies, maar hij vindt dat geen 
prettige positie. De commissie zou in 
voorkomende gevallen kunnen assiste-
ren. Het Bestuur zal juridisch advies 
vragen, een reglementje opstellen en 
een en ander aan de leden voorleggen. 
 
Penningmeester Hans Pijpers licht de 
financiële overzichten toe. Het jubile-
umboek kostte uiteraard een fors be-
drag, dus voorlopig doen we rustig 
aan. We hebben één jaar omzet in kas, 
dat is in principe genoeg. Overigens  

heeft de drukkerij van het boek gratis 
extra zijn best gedaan! 
Porti en de kosten van het lidmaat-
schap van de Bond groeien snel. Punt 
van zorg. De subsidie voor publicaties 
is nu gebonden aan een maximum be-
drag per jaar. 
 
Lid van de kascommissie Frits Ger-
dessen deelt mee dat hij de bedragen 
gecontroleerd heeft en in orde bevon-
den. Décharge wordt verleend indien 
ook een tweede lid de stukken gecon-
troleerd heeft. Ondergetekende, nieuw 
benoemd lid van de kascommissie, 
bekeek in de middag de ordner, zodat 
de verklaring van goedkeuring kon 
worden ondertekend. 
De automatische contributie-inning 
via de Rabobank laat te wensen over. 
Ook is bij de invoering van de euro 
meteen een nieuwe, dure regeling op-
gelegd. De banken halen graag klanten 
binnen en kleden ze vervolgens uit, zo 
lijkt het. Een en ander heeft tot gevolg 
gehad dat contributies 2002 en 2003 te 
laat zijn of worden afgeschreven, bui-
ten onze schuld. Het Bestuur beraadt 
zich. 
 
Er kwamen veel juichende reacties op 
ons jubileumboek. Het is voor leden 
tegen kostprijs, € 13, 69, te koop. 
Leuk cadeau en ook nog eens een 
steuntje voor de promotie van ons ver-
zamelgebied. Volgende keer neemt 
Ruud 10 ex. mee. Gratis exemplaren 
zijn verzonden naar bibliotheken in 
Nederland, de Baltische landen (nog 
minus Estland), Duitsland en Polen. 
De firma Meinhardt zal het boek in 
zijn catalogus opnemen. 
 
Rondvraag 
 
Joop van Heeswijk heeft van Jonas 
Linkevicius 2 mooie publicaties  
ontvangen, Centraal Litouwen (in het 
Litouws, dus even een talencursus 

volgen s.v.p.) en een kopie van zijn 
expositiemateriaal. We zullen contact 
opnemen. Wellicht kan digitaal iets 
afgesproken worden. 
Arthur Menzen dankt allen hartelijk 
voor de morele steun en deelt mee dat 
er op 4-5 oktober in Soest (nee, niet 
die bij Soestdijk dus) een bijeenkomst 
van Estlandfilatelisten is. Verder is er 
een Mare Balticum in mei in Kiel. 
Willem Wassink kondigt een expo aan 
in Varsseveld, 27-29 feb. 2004, rang 
3, ook 1-kader objecten zijn mogelijk, 
kortom: een mooie gelegenheid om 
eens iets voor het eerst te exposeren. 
Jan Kaptein, onze internetman, nodigt 
leden uit om bijdragen te schrijven 
voor ons blad. 
 
Ruud van Wijnen toonde met dia’s 
wat er zoal te zien is aan stempels uit 
de tsarentijd, de verschillende typen, 
de betekenis van de lettertjes en cijfer-
tjes. De stempelnummers onderaan 
kunnen verwijzen naar subkantoren, 
de nummers elders hadden een andere 
functie.  
Je hoeft allen maar de Russische druk-
lettertjes te leren en kunt dan al met 
succes op zoek. TIP: niet zoeken bij 
albums Baltische staten! Het leuke 
materiaal zit namelijk verborgen onder 
“Rusland”. 
 
Nieuwe datum 
 
27 SEPTEMBER 2003  
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IN ESTLAND VERVAARDIGDE POSTMEESTERTANDINGEN BIJ 
RUSSISCHE POSTZEGELS 
 
 
 
Alexander Epstein 

 
 

De zogenaamde “postmeestertandingen” komen 
in meerdere landen voor. Ze werden door lokale 
postbeambten vervaardigd om ongetande zegels 
gemakkelijker uit het vel te kunnen losmaken. 
Ongetande zegels uit de jaren 1919 en 1920 van 
zowel Estland als  Letland werden in diverse 
plaatsen van een tanding voorzien. Ze worden 
vermeld in de handboeken van Hurt & Ojaste 
(lit.1) en v. Hofmann (lit.2), maar ook wel in alge-
mene catalogi zoals de Michel. 
 

Het is echter nauwelijks bekend dat 
lokaal aangebrachte perforaties ook 
voorkomen bij ongetande zegels van 
de in 1917 in Rusland uitgegeven serie 
met het keizerlijke wapen. Een aantal 
stamt uit plaatsen in het Baltische ge-
bied. In dit artikel kan ik drie voor-
beelden uit Estland laten zien. Het 
gaat om ruwe perforaties, mogelijk 
vervaardigd met behulp van een naai-
machine. 

 
Afbeelding 1 toont een briefkaart van 
КВЕЛЛЕНШТЕЙНЪ / Quellenstein 
(het tegenwoordige Killingi-Nõmme) 
in het gouvernement Lijfland  naar 
Pernov (Pärnu). 
De 5 kopeken postzegel heeft een ru-
we, ongelijkmatige tanding van onge-
veer 12½. 
 

 
 

Afb. 1 (82 %) 
 

De 3 kopeken zegel heeft een tanding 
11 (afb. 2).  Hoewel slechts een klein 
deel leesbaar is, gaat het (op basis van 
de in het handboek van Hurt & Ojaste 
afgebeelde stempels) zonder twijfel 
om het stempel van ВЯИНДРА  
(Vändra) met de serieletter “b” (37:2). 
De 5 kopeken zegel heeft een tanding 
13 (afb. 3). Vergelijking met de af-
beeldingen in het handboek leidt tot de 
conclusie dat het gaat om het stempel 
van АМПЕЛЬ (Ambla) met de serie-
letter “a” (3:2). Datum: ?3.12.17. 

 
Duidelijk is dat er in 1917 in drie Est-
se postkantoren zegels met een post-
meestertanding aan het loket zijn ver-
kocht: Ambla, Killingi-Nõmme en  

Vändra. Wellicht gebeurde dat op 
meer postkantoren, ook in Letland. 
Verder onderzoek en speuren is daar-
om nodig.   
 
 
 
 

            
 
Afb. 2 (125 %) 
 

Literatuur 
v. Hurt / E. Ojaste: “Eesti” – hand-
boek, 1986. 
Harry von Hofmann: “Lettland Hand-
buch: Die Briefmarken in rubel-
Währung 1918 –1922”, Hamburg 
1998. 
 

             
 
Afb. 3 (125 %) 
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ONTVANGEN, GELEZEN EN TE LEZEN 
 
 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 
kunt u tegen porto- en/of kopieerkosten opvragen 
bij de secretaris. 
 

Philatelia Baltica, num-
mers 113 en 114. Blad van 
de Forschungsgemein-
schaft Lettland, mei en  
november 2002.   

 
In beide nummers besteedt Harry von 
Hofmann aandacht aan vervalsingen 
die de laatste tijd, al dan niet via het 
internet, op de markt komen. Gelukkig 
beschikken de vervalsers vaak over 
(te) weinig filatelistische en histori-
sche kennis waardoor hun maaksels 
voor een oplettende verzamelaar te 
herkennen zijn. Maar het blijft oplet-
ten, zeker als het gaat om zegels met 
opdrukken en stempels op poststuk-
ken. 
In nummer 113 een sensatie: de 
vondst van een deel van een archiefvel 
waaruit blijkt dat het loketvel van 50 
stuks van de 2 santimi landswapen-
zegel (Mi. 117I) gelijktijdig werd ge-
drukt met het vel van 100 zegels. 
Twee artikeltjes besteden aandacht 
aan geldoverschrijvings –formulieren 
(Pārvedums).  
 
In nummer 114 toont Harry von Hof-
mann een fraaie vondst: een lucht-
postbrief naar Cairo, met Egyptische 
censuur, op 12 sept. 1939 verzonden 
vanaf het postkantoor RIGA BIRŽA. 
Karl-Rainer Lehr presenteert een lijst 
met standaardstempels die in het 
handboek nog als onbekend, twijfel-
achtig of zeldzaam werden aangeduid, 
maar nu door meldingen van diverse 
verzamelaars als bestaand kunnen 
worden vastgelegd. In beide nummers 
veel aandacht voor nieuwe zegeluitgif-
ten en stempels. Onthutsend is de be-
spreking door Harry von Hofmann van 
het Letland-deel in de Michelcatalogi 
2001/2002 en 2002/2003. Met name 
t.a.v. de watermerken en de vermel-
dingen van de ongetande uitgaven 
heeft de Michelredactie er in het 
eerstgenoemde nummer een potje van 
gemaakt. 

Enig herstel volgt in de nieuwste uit-
gave. Zo wordt de opdrukuitgave van 
1941 nog altijd, ten onrechte, in de 
Duitsland-catalogus opgenomen. 
 
ROSSICA, the Journal of 
the Rossica Society of 
Russian Philately. Nummer 
138, voorjaar 2002. 
 
Het Russische tsarenrijk kende 371 
zemstvo’s. In 163 daarvan werden 
postwaarden uitgegeven zodat we er 
van uit kunnen gaan dat in die 
zemstvo’s een lokale postdienst func-
tioneerde. Dat betekent echter niet dat 
in de overige zemstvo’s geen post-
diensten bestonden. Integendeel: Ge-
orge G. Werbizky toont fraaie post-
stukken waarop stempels duiden op 
vervoer door lokale postdiensten. 
Hij poneert de stelling dat lokale post- 
diensten een noodzakelijke voorzie-
ning waren voor een zemstvo om de 
post van en naar de postkantoren van 
de Russische rijkspost te vervoeren. 
Op grond van deze opvatting zouden 
zo goed als alle zemstvo’s hun eigen 
postdienst hebben gehad. 
Het censureren van post was (en is?) 
in Rusland en de Sovjet Unie de ge-
woonste zaak. Gary Combs beschrijft 
het functioneren van de militaire cen-
suur in Moskou tijdens de eerste we-
reldoorlog in relatie tot de postdienst. 
In de inleiding van het artikel geeft hij 
een kort overzicht van andere vormen 
van postcensuur.  
Als gevolg van de Turks-Russische 
oorlog van 1877/78 was Rusland in 
bezit gekomen van zuidwest Armenië. 
Post uit dit achtergebleven gebied,  
met Kars als belangrijkste stad, is 
schaars. Tijdens de eerste wereldoor-
log zond Rusland troepenversterkin-
gen naar het gebied, waardoor het 
postverkeer toenam. Alfred F. Kugel 
toont twee, door militairen verzonden, 
portvrije briefkaarten. 
Alexander Epstein besteedt aandacht 

aan post uit door Russische troepen 
bezet Roemeens gebied (1916-1917). 
Het overgrote deel ervan werd ver-
zonden via de Russische veldpostkan-
toren ter plekke, maar er zijn voor-
beelden van verzending via Roemeen-
se postkantoren. In deze laatste geval-
len zijn zowel het gebruik van Russi-
sche postzegels als de bemoeienis van 
de Russische censor opvallend. 
 
Epstein beschrijft en toont in een 
tweede bijdrage een briefkaart die in 
juli 1919 uit Sotsji werd verzonden: 
gefrankeerd met een postzegel van 2 
kopeken én voorzien van een straf-
portstempel. Kennis van de wisselende 
tarieven, als gevolg van opeenvolgen-
de militaire bezettingen van de stad, 
leidt tot de aanname dat het gaat om 
een postzegel waarvan de waarde zon-
der opdruk werd verhoogd tot 15 ko-
peken. Het cyrillische alfabet dat voor 
de revolutie in gebruik was kende de 
letter “izhitsa”, een kruising tussen 
een V en een wortelteken. Als serielet-
ter komt het in stempels uit de tsaristi-
sche tijd niet voor, wél in een aantal 
stempels uit de jaren ’20. Ivo Steijn 
stelt dat het wel eens zou kunnen gaan 
om censuurstempels “under cover”.  
 
ROSSICA, the Journal of 
the Rossica Society of 
Russian Philately. Nummer 
139, najaar 2002. 
 
Aan de hand van door haar uit verban-
ningsoorden en gevangenissen ver-
zonden briefkaarten beschrijft David 
Skipton het politieke leven van Jekate-
rina Konstantinovna Breshko-
Breshkovskaja (1844-1934), de “klei-
ne grootmoeder van de Russische re-
volutie”. Dochter van een grootgrond-
bezitter, medeoprichtster van de Soci-
aal – Revolutionaire Partij (in 1904 
aanwezig bij de Tweede Internationale 
in Amsterdam).
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Na de Februarirevolutie van 1917 
keerde ze uit verbanning terug in 
Moskou en steunde ze de Voorlopige 
Regering van Kerenski. Na de Okto-
berrevolutie voerde ze oppositie tegen 
de bolsjewisten; in 1919 vertrok ze de-
finitief naar het buitenland. Van haar 
90 levensjaren bracht ze er 33 door in 
gevangenissen en verbanningsoorden. 
Uit dit artikel blijkt dat (prent-) brief-
kaarten ons veel kunnen vertellen. 
In zijn artikel “Anatomie van de brief-
kaart” gaat Gary Combs daar nader op 
in. In Rusland bestonden (en bestaan 
?) diverse vormen van censuur op 
post, ook in tijden dat het land niet in 
oorlog was. Meer Kossoy wijst in een 
interessante bijdrage op, wat hij 
noemt, “politieke censuur”. Post van 
en naar mensen die onder politie-
toezicht stonden, tegen wie juridische 
onderzoeken liepen, emigranten en 
andere politiek “onbetrouwbaren” 
werd gelezen en beoordeeld  door po-
litie- en gendarmechefs. De stempels 
die op de gecontroleerde poststukken 
werden gezet worden gekenmerkt 
door hun rang of positie en de plaats 
van onderzoek. Ze zijn zeldzaam. Het 
artikel is geïllustreerd met elf voor-
beelden. 
“Ooh-la-la in Siberia” gaat over het 
plaatsje Ulala, sinds 1922 hoofdstad 
van de autonome provincie Oirot. 
Ivo Steijn vertelt er over op zijn karak-
teristieke wijze. 

 
ЯМЩИК, The Post-Rider. 
Het blad van de Canadian 
Society of Russian  
Philately, No. 50, juni 2002. 
25th Anniversary Edition 
1977-2002. 

 
Ook onze Canadese vrienden hadden 
in 2002 iets te vieren: hun vijfentwin-
tig jarig bestaan, met vijftig afleverin-
gen van “The Post-Rider”. Het blad 
kenmerkt zich door de vele bijdragen 
over een groot aantal onderwerpen 
met een grote diversiteit. Editor An-
drew Cronin en alle medewerkers ver-
dienen welgemeende felicitaties. We 
hopen nog lang met elkaar in contact 
te blijven. 
In een uitgebreid artikel beschrijven 
M. Kossoy en V. Berdichevskiy de 
post van en naar de manschappen van  
de sovjet marine (1918-1941). Hun 
onderzoek is gebaseerd op de bekende  

voorschiften voor de verzending en de 
adressering van post. De veranderin-
gen in de regels worden geïllustreerd 
met vele poststukken. Een voorbeeld 
daarvan is het verbod uit het begin van 
de jaren 30 om de namen van schepen 
of eenheden te vermelden in stempels 
en adresseringen. Post diende vanaf 
dat moment verzonden te worden via 
postbusnummers van postkantoren in 
de nabijheid van marinehavens. Vanaf 
1939 werden de, traditioneel ronde, 
onderdeelstempels vervangen door 
driehoekige. 
Meer Kossoy geeft in een artikel over 
de postgeschiedenis van de Wolga-
Duitsers een mogelijke verklaring van 
de vermelding KIOSK/КИОСК 5 in 
een aantal dagtekeningstempels. In de 
tsaristische tijd werd post in bundels 
van het ene naar het andere postkan-
toor verzonden. L.G. Ratner beschrijft 
de ontwikkeling daarvan vanaf 1758 
aan de hand van voorschriften. Veel 
aandacht diende te worden besteed aan 
het gebruik van het juiste pakpapier en 
een correcte verzegeling. Omdat het 
pakpapier na gebruik bijna altijd in de 
prullenbak verdween, zijn gebruikte 
adreslabels en stempels nagenoeg on-
bekend. Van de getoonde voorbeelden 
komt een relatief groot aantal uit het 
Baltische gebied.  
 
EditorAndrew Cronin levert zelf twee 
bijdragen aan het jubileumnummer. 
Zeer interessant is zijn verhaal over 
het lot van de, meer dan 600.000, Ja-
panse krijgsgevangenen in de Sovjet 
Unie. En hij is een van de auteurs die 
aandacht besteden aan de 5 kopeken 
postzegel voor lokale post in Sint Pe-
tersburg en Moskou (1863), met fraaie 
voorbeelden. 
 
ЯМЩИК, The Post-Rider. 
Het blad van de Canadian 
Society of Russian  
Philately, No. 51, Novem-
ber 2002. 
 
Alexander Epstein heeft inmiddels een 
omvangrijk oeuvre over de Russische 
veldpost tijdens de Eerste Wereldoor-
log op zijn naam. Dit maal besteedt hij 
aandacht aan het front in Galicië en de 
Boekovina. Grote delen van deze 
randgebieden van Oostenrijk-
Hongarije werden in de eerste fase van 
de oorlog (augustus 1914 – midden 
1915)  door Russische troepen bezet. 

Het artikel begint met een verhelde-
rende geografische en historische in-
leiding en beschrijft vervolgens de or-
ganisatie en het functioneren van de 
veldpost. In een uitgebreid overzicht 
van meer dan vier pagina’s zijn alle 
bekende feiten van de actieve veld-
postkantoren in Galicië en de Boek-
ovina ondergebracht. Het rijk geïllu-
streerde artikel eindigt met de be-
schrijving van de veldpostkantoren in 
een aantal belangrijke steden, waaron-
der Lviv, Przemysl en Chernivtsy. 
 
Een heel andere confrontatie: de Rus-
sisch-Turkse oorlog van 1877-1878. 
Voor beide legers was het strijdtoneel 
moeilijk te bereiken door het ontbre-
ken van een dicht spoorwegnet. De 
Russen legden speciaal voor het 
transport van hun troepen de spoorlijn 
Bendery-Galaţi aan. In slechts 53 da-
gen werd liefst 285 werst rails neerge-
legd. De lijn functioneerde echter niet 
lang: de kwaliteit was niet al te best en 
beide partijen sloten een snelle wapen-
stilstand. Met als aanleiding een aantal 
brieven van de maatschappij die de 
spoorlijn exploiteerde, beschrijft Dr. 
V.G. Levandovskiy treinpost in relatie 
tot de Russisch-Turkse oolog. Andrew 
Cronin verzorgt er een toegift bij door 
de beschrijving van een aantal fraaie 
poststukken uit zijn eigen collectie. 
 
Zoals altijd heeft ook deze aflevering 
van The Post-Rider weer een scala aan 
diverse kortere bijdragen: Postwagon-
stempels, waaronder strafport (door 
Rabbi L.L. Tann), de tweede uitgave 
van de Armeense sovjetrepubliek 
(1922), Rusland en de Nobelprijzen, 
Tuva, “Beschadigd ontvangen”–
stempels uit zowel de tsaristische tijd 
als de sovjetperiode en strafportstem-
pels uit de jaren 1924-1925. 
Rabbi L.L. Tann toont een interessan-
te, in 1928 verzonden, briefkaart van 
Riga naar Leningrad. In de Letse 
hoofdstad werd een portstempel ge-
plaatst en een beambte in de Russische 
postwagon deed hetzelfde: 
ДОПЛАТИТь  ЛЕНИНГРАД – 4 – 
РИГА. Nog nooit gezien…..
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Boekbespreking 
 

Dr. Peter Feustel: “EESTI – Est-
land”  10 Senti Päts. Druckabarten 
und Plattenfehler. 

 
In eigen beheer uitgegeven door de 
auteur. Prijs € 45,-- (excl. Porto). Te 
bestellen: Dr. P. Feustel, Lerchenweg 
14, D 22885  Barsbüttel, Duitsland. 
Tel: 0049-40-670.28.18. 

 
In drie jaar tijd onderzocht ons lid Dr. 
Peter Feustel 10.000 losse zegels en 
een compleet vel van de 10 senti zegel 
met de afbeelding van president Päts. 
In onze jubileumuitgave beschreef hij 
voor de eerste maal zijn onderzoek en 
de voornaamste resultaten. In zijn de-
finitieve boek gaat hij veel uitvoeriger 
op zijn studie in. In het eerste deel 
worden 151 drukvariëteiten beschre-
ven. 
Het tweede deel is gewijd aan het on-
derzoek van een compleet vel waar-
over Peter Feustel tegen het einde van 
zijn onderzoek kon beschikken. Hier-
door konden de resultaten van het on-
derzoek van de losse zegels worden 
bevestigd en vele plaatfouten worden 
gelokaliseerd in het vel. Tevens ble-
ken de resultaten van het onderzoek 
van 10.000 losse zegels representatief 
voor een, imaginair, onderzoek van 
100 complete vellen. De duidelijke il-
lustraties bij de beschrijvingen van de 
plaatfouten en drukvariëteiten werden 
verzorgd door dr. Renate Rothe-
Feustel. Het boek is een aanrader voor 
verzamelaars die zich intensief willen 
bezighouden met de studie van Estse 
postzegels, natuurlijk de 10 senti Päts-
zegel in het bijzonder. 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Baltikum – Auktionen 
33. Fernauktion 
 
Dipl. Ing. Sven Kraul 
Stefan-Zweig-Str. 19 
D-22175 Hamburg 
Duitsland/Deutschland 
 
Als dit nummer van HBG verschijnt 
dan is deze veiling al gesloten (30-4-
2003), maar veilingcatalogi zijn altijd 
interessant vanwege de informatie. In 
deze catalogus worden de aangeboden  
stukken redelijk uitgebreid beschreven  

met een duidelijke omschrijving van 
de stempels. Ook de bijlage met de 
afbeeldingen is de moeite van het be-
waren waard. 
De 34e veiling is op 31 oktober 2003. 

 
Jan Kaptein 
 
 
Internet en het Baltische 
gebied 
 
www1.omnitel.net/lituanica 
 
De site van de ‘Philatelic club Litua-
nica’ is ook helemaal vernieuwd. Men 
kan de inhoudsopgave van het tijd-
schrift Phillit vanaf no. 16 bekijken. 
 
www.feldgrau.com/ 
lith.html 
 
Elders in dit nummer wordt geschre-
ven over Nederlanders in Duitse 
krijgsdienst. Hier vinden we een arti-
kel van Jason Pipes over ‘Lithuanian 
Volunteers in the German Wehrmacht 
in WWII’. Ongeveer 50.000 dienden 
in Duitse eenheden van 1941-45, maar 
in feite waren veel vrijwilligers deser-
teurs van het Sovjet 29e lichte Infante-
rie Korps – een eenheid door de Sov-
jets gevormd uit de hele Litouwse 
grondtroepen bij de bezetting van 
1939. 
Na de Tweede Wereldoorlog bleven 
tienduizenden Litouwse strijdkrachten 
achter in Litouwen en bleven de Sov-
jet bezettingstroepen bestrijden tot in 
de vijftiger jaren. Pas rond 1955-56 
waren de laatste antisovjet partizanen 
overwonnen. 
 
Jan Kaptein 
 
 
Internet-instructie 
 
In de bibliotheek Maarssenbroek geef 
ik onder andere internet-instructies 
voor beginners. Ik wil dit ook wel 
voor onze leden een keer doen. Het 
zou een instructie voor beginners zijn, 
voor leden met weinig of geen erva-
ring met internet. In een presentatie 
laat ik dan zien wat er zoal mogelijk 
is, de bediening van de knoppen, de 
werking van zoekmachines. Daarna 
kan men met vragen zelf aan de slag. 
Bij dit alles wordt natuurlijk aandacht 
besteed aan ons verzamelgebied.  

Bij voldoende belangstelling zou dit 
ergens in het najaar gepland kunnen 
worden, op een zaterdagmiddag in de 
bibliotheek Maarssenbroek. 
Men kan zich bij mij melden. 
 
Jan Kaptein 
 
 
Advertenties 
 
De heer J. Lotte verzamelt geïllu-
streerde enveloppen en briefkaarten 
van de Sovjet Unie met motieven en 
thema’s van Estland. Hij zoekt contact 
met medeverzamelaars. Zijn adres: 
Schinnenbaan 518,  3077 JJ  Rotter-
dam. Telefoon: 010 - 4823737. 
 
 
Aangeboden. 
Postzegels van Letland 1991 – 2002: 
losse exemplaren, in paar of blokken 
van vier. Tevens postzegelboekjes, 
keerdrukken en zegels op (echt gelo-
pen) poststukken. Graag uw manco-
lijst.  
Ruud van Wijnen, Karthuizerstraat 31, 
6824 KA Arnhem. Telefoon: 026 – 
3513484. 
 
 
Aangeboden. 
Postzegels (gestempeld en onge-
bruikt), brieven, briefkaarten, pakket-
kaarten en veldpost van Letland, Li-
touwen, Estland, Ostland en Koerland 
(1914-1945), Sovjet Unie (1918-
1960), Rusland (1850-1918), Duitse 
rijk (1905-1945), Bondsrepubliek, 
Berlijn, DDR en West Europa.  
Ivars Sniķeris, Lašu ielā 3-dz.41, LV-
2010 Bulduri, Letland.  
 
 
Vers van de pers meegebracht uit Ri-
ga. Catalogus van de Letse frankeer-
machinestempels uit de periode 1993-
2002. Met een Engelstalige inleiding. 
120 pagina’s. Prijs: € 9,50 (inclusief 
porto). Te bestellen door overmaking 
van genoemd bedrag op postgiro 
2052090 t.n.v 
Ruud van Wijnen, Arnhem. Telefoon: 
026-3513484. 
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NEDERLANDERS IN DUITSE KRIJGSDIENST TIJDENS DE  
TWEEDE WERELDOORLOG OP BALTISCH GRONDGEBIED 
 
 
 
André de Bruin 

 
 

Het is met enige schroom dat ik dit onderwerp 
aansnijd. Echter, meer dan vijftig jaar na datum 
moet dit onderwerp bespreekbaar zijn. Dit temeer 
omdat er interessante filatelistische aspecten aan 
verbonden zijn en omdat het past in het kader 
van eerdere beschouwingen betreffende de veld-
post in dan wel van de Baltische Staten. 
 

Bovendien hebben we in HBG num-
mer 13 een artikel het licht doen schij-
nen met als titel “De Nederlandse 
Oost-Compagnie”1.Het moet maar 
eens gezegd worden dat Nederland tij-
dens de Duitse  bezetting in de tweede 
wereldoorlog niet alleen bestond uit 
verzetsstrijders, maar dat ook ons 
land, naast een  “grijs - ook een “zwart 
verleden” kent.  
 
Dit opstel heeft niet de bedoeling 
toenmalige misstanden aan de kaak te 
stellen, noch deze te vergoelijken. Ook 
wordt geen politiek standpunt inge-
nomen; er wordt getracht vanuit het 
historisch perspectief een zo objectief 
mogelijke situatieschets te geven met 
het zwaartepunt op de op de filatelisti-
sche aspecten, dit alles in het licht van 
het toenmalige tijdsbeeld. 

 
Dat wat vooraf ging 

 
Reeds spoedig, na de door de Duitse 
legers aanvankelijk met zeer veel suc-
ces gevoerde “Blitz- Krieg” onder-
kende de Duitse legerleiding de moge-
lijkheid dat op de korte of langere 
termijn mankracht en voorraden tekort 
zouden schieten. Dit gevoelen werd 
bewaarheid toen, na de operatie “Bar-
barossa”2 - Rusland bij de strijd werd 
betrokken.  

 

                                                           
1 De wervingen voor inzet van frontar-
beiders, waarbij in ruil voor arbeid door 
de Duitse overheerser, ook aan Neder-
landers grond werd aangeboden. 
Veelal werd het land ontnomen van 
boeren uit door Duitsland bezette ge-
bieden zoals Wit-Rusland Ukraïne en 
de Baltische Staten. 
2 Inval van Duitsland in de Sovjet Unie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1 (75 %) 
Zegels in blok, uitgegeven 
ten bate van het voorzie-
ningsfonds van het Neder-
landse legioen, 1942. 
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Aanvankelijk zocht Duitsland aanvul-
ling voor zijn eenheden door werving 
van personeel van Germaanse komaf; 
later, toen de nood steeds meer tot aan 
de lippen steeg was iedereen welkom, 
ook niet-ariërs. 
In Nederland werden reeds in juli  
1941 de eerste besprekingen gevoerd 
tot de oprichting van een Nederlands 
Legioen. Van Nederlandse zijde wer-
den de besprekingen gevoerd door de 
voormalige Chef van de Generale Staf 
de Luitenant-generaal b.d. (= buiten 
dienst) H.A.H.A.Seijffardt, naar wie 
ook het eerste Nederlandse regiment 
werd vernoemd. Van Duitse zijde 
werden de onderhandelingen onder 
meer gevoerd door “SS Gruppenführer 
und Generalleutnant der Polizei“ Reu-
ter. 
In het einddocument werden zaken als 
soldij, rang, betaling aan weduwen en 
wezen,  bevordering, etc. vastgesteld. 
Voorzien was een Nederlands Legioen 
met bij de start van het legioen met 
ongeveer 11.000 man. Uiteindelijk 
hebben waarschijnlijk ongeveer 
20.000 Nederlanders bij het legioen 
gediend. 

 
Het Nederlandse legioen was niet de 
enige eenheid waar Nederlanders 
dienden. Zij dienden onder meer in: 
1. Standarte “Westland“,opgenomen 

in de divisie “Wiking”; 
2. Bij de inlichtingendienst van de 

Duitse luchtmacht; 
3. Bij de N.S.K.K. (Nationaal Socia-

listisch Kraftwagen Korps); 
4. Overige eenheden die incidenteel 

Nederlanders in hun geledingen 
hadden. 

 
Aangezien alleen het Legioen (later de 
Brigade, en nog later de 
23.Frijw.Pz.Gren.Division ”Neder-
land” gedurende langere tijd in één of 
meer der Baltische Staten aanwezig 
was, zal dit opstel zich met name daar-
toe beperken. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Afb. 2 (75 %) 
De Nederlandsche Oost Compagnie. Zie ook de censuurstrepen op zoek naar …. 
Inkt. 

Werving 
 

De werving voor personeel voor het 
Nederlandse Legioen vond met name 
plaats door middel van propaganda. 
Propaganda werd eerst gericht op 
geestverwanten (NSB en aanverwante 
organisaties), maar gaandeweg  werd 
deze propaganda anders van toonzet- 

ting en werd zij gericht op de nood-
zaak tot het afwenden van het alles-
overheersende gevaar dat uit het oos-
ten onstuitbaar op de beschaafde wes-
terse wereld op afkwam:  
HET BOLSJEWISME. 
 
Hoe meer Duitsland verloor, hoe gro-
ter werd het communistische gevaar. 

Het verlies aan personeel en materieel 
werd op het einde van de oorlog zo 
groot dat zelfs niet-ariërs werden toe-
gelaten tot de elitetroepen van de SS! 
De werving verwordt ten laatste tot 
een grote ronselpartij. 
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Afb. 3  
Een voorbeeld van het propagandamateriaal. 
 
Opleiding 

 
Door de grote diversiteit aan eenheden 
en “bloedgroepen” kan er niet altijd 
worden gesproken van een uniforme 
opleiding. Voor wat betreft het “Vrij-
willigers-Legioen Nederland” kan 
worden gezegd dat het gros zijn  

opleiding en onderdeelsvorming kreeg 
op het “Truppenübungsplatz” Arys in 
Oost Pruisen.Het Nederlandse Legi-
oen oefent aldaar in het verband van 
de 2.SS Inf.Brigade (mot) 
(=gemotoriseerd). 
In deze oefeneenheid dit verband oe-
fenen ook andere, tot de Germaanse 

SS behorende eenheden, zoals de No-
ren, en Vlamingen. Het geheel staat 
dan onder commando van de in 1892 
geboren voormalig tsaristisch officier 
Arved Thuermann. (Een Let???)
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Operatiegebieden 
 

Kerst 1941 worden ook aan het Neder-
landse Legioen de marsbevelen uitge-
reikt, het marsdoel: Leningrad. Naar 
de motieven waarom men zich aan-
meldde wordt niet meer gevraagd, bij 
menigeen zal er twijfel geweest zijn, 
maar men zit allemaal in hetzelfde 
schuitje. Over schuitje gesproken – via 
Danzig (Gdansk) wordt uiteindelijk 
ingescheept en koers gezet naar Libau 
(Leepaja). De eerste slachtoffers val-
len bij bosjes (door zeeziekte!). 
Op 24 december wordt per trein de 
tocht voortgezet naar Pleskau (Pskov). 
 
 
Januari – juli 1942 
gevechten aan het Wolchov- front, 
omgeving Gora-Gisi, ten noorden van 
het Ilmen meer; gevechten met grote 
verliezen bij de omsingeling aan de 
Wolchov; 
Augustus 1942 – mei 1943 
ingezet aan het front bij Sint-
Petersburg; 
Mei – december 1943 
recuperatie in Thüringen, daarna ver-
plaatsingen naar Joegoslavië en aldaar 
op het oefenterrein bij Agram voor de 
strijd tegen de partizanen omge-
schoold; 
Januari – september 1944 
gevechten met zware verliezen bij Le-
ningrad; (bruggenhoofd bij Oraniën-
baum), terugtocht vanuit het bruggen-
hoofd door Estland over Riga naar 
Doblen (Dobele) in het gebied zuid-
oost van Libau (Leepaja); 
December 1944 – januari 1945 
gevechten in Koerland (tweede en 
derde) (“Koerland-slag”), verplaatsing 
over zee vanuit Libau naar Stettin. 
Tijdens deze boottocht worden zware 
verliezen geleden vanwege  aanvallen 

 
 
Afb. 4a (67 %) 
Propaganda voor het werken in Duitsland. 
 
 

uit de lucht en het zinken van het troe-
pentransportschip Moira; 
Februari 1945 
recuperatie omgeving Stettin; 
April 1945 
gevechten in Stargard-Gollnowen en 
Berlijn, hier in Russische gevangen-
schap, waarbij het mogelijk is dat 
splintergroeperingen zich aan de Elbe 
hebben overgegeven aan het Ameri-
kaanse leger. 

 
 
 
 

Wetenswaardigheden 
 
Succesvolle krijgsverrichtingen van 
het Nederlandse legioen 
 
Eind mei wordt met delen van het 
Panzer Eingreif Bataljon 203 en delen 
van de 285ste Divisie de Russische 
Generaal Vlassov en zijn eenheden 
krijgsgevangen gemaakt. Met het ge-
vangen nemen van Vlassov begint een 
nieuw hoofdstuk in een reeks van 
vrijwilligerseenheden, maar nu van 
Russische afkomst. 
Bij de overgave van het leger van 

Vlassov werden 3500  krijgsgevangen 
gemaakt en 380 vrachtwagens, 66 
stukken geschut en 50 mortieren buit-
gemaakt. Een eenheid groter dan zij-
zelf werd door de Nederlanders buit-
gemaakt. Ook werd jacht gemaakt op 
iedere vijandige generaal, van wie fo-
to’s door de Duitse legerleiding onder 
de soldaten waren verspreid. 
Op zijn hoofd stond een beloning van 
3 weken vrij van dienst, en die kregen 
de betrokken Nederlanders dan ook! 
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Afb. 4b  
 
Over de figuur Vlassov valt nog wel 
iets te vertellen. Op negentienjarige 
leeftijd werd hij voor de Russische mi-
litaire dienst onder de wapenen geroe-
pen. In 1938 maakte hij deel uit van de 
Militaire Missie in het China van 
Ciang Kai Shek.Tijdens de Tweede 
Wereld Oorlog was hij commandant 
van de 99ste Infanterie Divisie, die, 
door zijn etnische diversiteit als zeer 
moeilijk gold. In zeer korte tijd weet 
hij van deze eenheid een “elite”. Een-
heid te maken. 

Deze briljante onverstoorbare officier, 
met zijn wit-russische achtergrond is 
precies de man die de Duitsers zoeken 
en die zij nodig hebben voor hun 
kruistocht tegen het  bolsjewisme.  
 
Individuele successen van Nederlan-
ders 
De “beroemdste” Nederlandse legio-
nair is ongetwijfeld de Haagse voor-
malige melkbezorger Gerardus 
Mooyman. Opgeleid als koerier, maar 
door de vele tekorten opgewaardeerd 

tot anti tank-schutter, presteert hij het 
19 Russische tanks buiten gevecht te 
stellen. Hij krijgt daarvoor het “Rid-
derkruis” uitgereikt. Hij diende in de 
Panzerjäger Abteiling 54. 
Andere Nederlandse Ridderkruisdra-
gers waren:  
 Derk Elsko eveneens  (Panzer-

jäger- Abteilung 54 
 Schläter, 49Art Rgt “De Ruyter” 
 Hertel  onderdeel:ArtRgt 54 
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Afb. 5
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Bijlage 1: Overzicht van eenheden van de 23. Freiw. Grenadier Divisie Div. “Nederland” 
(voordien 4.SS Freiw.Pz.Gren. Brigade “Nederland”) 

met de respectievelijke veldpostnummers. 
 

De namen van de eenheden zijn in het Duits gegeven, idem voor de gebruikte afkortingen. 
 

Eenheid Fieldpost-
nummer 

+  = vanaf 
-  = tot 

Bijzonderheden 

23.SS Div, 
Stab (Kdo.) 

57 720 - 1945  

Flak Zug 57 720A   
Kriegsberater Zug 57 720 B   
Feldgend.Tr.23 (54) 47 428 + 11.43  
SS Felders.Batl.23 (54)  40 004 + 11.43  
Freiw.Pz.Gren.Rgt.48 
“Gen.Seyffard” 

   

(niederl. Nr. 1)    
Rgts. Stab 40 112 - 05 44  
I.    Batl. 40 899 - 08.44  
II.   Batl. 41.450 - 05.45  
III. Batl. 42.278 - 08.44  
13.Kp. 43 156 - 05.45  
14.Kp. 43.990 - 07.44  
15.Kp. 44 277 - 07.44  
SS Freiw. Pz.Gren.Rgt. 49    
“de Ruiter”    
(niederl. Nr. 2)    
Rgts. Stab 59 176 - 05.45  
I.   Batl. 56 387 - 05.45  
II.  Batl. 58 547 - 05.45  
III. Batl. 57 111 - 07.45  
13. Kp. 56 045 - 07.44  
14. Kp. 58.298 - 44.45  
15. Kp. 57 651 - 05.45  
    
16. Kp. 59 322   
SS Gren.Rgt. “Klotz”    
Rgts. Stab 31 638A  + 45  
I.   Batl. 32 373  + 45  
II.  Batl. 34 246  + 45  
13.Kp. 31 638B  + 45  
14.Kp. 31 638C  + 45  
SS Art.Rgt. 23 (54)    
15.Kp. 31 638D  + 45  
Rgts. Stab u. Vierling Zug 56 420  + 44  
I Abt. 59 048  - 04.44  
 04 528   
II Abt. 59048   
III Abt. 59 048   
SS Flak Abt. 23 (54) 46 140   
SS Aufkl.Kp. 23 (54) 56 140   
SS Pz.Jäg. Abt. 23 (54) 57 173   
SS Pi.Btl. 23 (54) 58 308   
SS Nachr.Kp. 23 (54) 58 949   
SS Nachsch.Tr. 23 (54)    
Stab 57 881   
1. Kraftf.Kp. 46 133   
2. Kraftf.Kp. 44 675   
Kw.Werkst.Kp. 23 (54) 58 651   
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Waffen Werkst.Zug 23(54) 34 424   
Gem.Wirtschaft Kp.23(54) 59.884   
SS Feldpostamt 23 (54) 56 655   
San.Kp. 23 (54) 50 719   
SS Feldlaz. 23 (54) 47 331   

 
 
 
 
 
Bijlage 2: Overzicht van de eenheden van de SS Pz.Gren.Rgt. 10 “Westland” in de 5 SS 
                 Panzer Division “Wiking”, met de respectievelijke veldpostnummers. 
 
De namen van de eenheden zijn in het Duits gegeven, idem voor de gebruikte afkortingen. 
 

Eenheid Feldpost-
nummer 

+  = vanaf 
-   = tot 

Bijzonderheden 

Rgts.Stab 25 854 -   5.45  
Stabs Kp. 30 377 +  6.44  
1  Btl. 26 907 -   5.45  
II  Btl. 27 026 

28 109 
-   8.43 
-   8.43 

 

III Btl. 29 109 
35 703 

+  8.43 
+  7.44 

 

10 Kp. 30 377   
11 Kp. 32 517   
13 Kp. 29 238 -   2.44  
14 Kp. 
 

30 377 
38 684 

-   2.44 
+  2.44 

 

15 Kp. 
 

31 465 
39 856 

-   7.42 
+ 10.44 

 

16 Kp. 32 517 -    2.44  
17 Kp. 09 998 -    9.42  
Kolonne 38 733 -    3.43  
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Bijlage 3: een voorbeeld van het oorlogsverleden van een voormalige Nederlandse 
SS-er, Henricus Johannes Gerardus Vissers,  
ofwel hoe kon het gebeuren dat het zo gegaan is.(overgenomen van de internetsite: 
www.hamape.com/ivdhjgvissers.html) 

 

Uniform Reichs Arbeitsdienst 

Henricus Johannes Gerardus Vissers 
geb: 29 juni 1924 te s'Hertogenbosch 
Overleden 29 december 1964 te Rotterdam op 40 jarige leeftijd. 
Begraven 31 december 1964. 
Trouwde 2 januari 1952 te Rotterdam met Maria Cornelia Elisabeth Janssens 
Zij kregen 4 kinderen. 

 
Onderdeel waffen SS.   4.SS-Freiwilligen Panzer-Grenadier Brigade "Nederland" 

 
 
 
Motto: 
Zonder uit de strijd te zijn geweest heb 
steeds in de voorste gelederen gevoch-
ten, waarbij ik alleen een geweer te 
mijner beschikking had. 

 
 

De geschiedenis wordt opgeschreven 
aan de hand van het proces-verbaal, 
dat na de oorlog werd opgemaakt in 
het bijzijn van betrokkene. 

 
Ik, Henricus Johannes Gerardus Vis-
sers, ben van Nederlandse nationali-
teit. Ik bezat die nationaliteit althans 
op 10 mei 1940. Ik ben ongehuwd en 
timmerman van beroep. Ik heb lager 
onderwijs genoten en ik ben niet in het 
bezit van diploma's. Ik ben niet in 
dienst geweest van het Nederlandse 
leger. Tijdens de Duitse bezetting van 
Nederland, woonde ik in de gemeente 
Oss. Ik woon thans bij mijn ouders op 
het adres te 's-Hertogenbosch. Ik stam 
uit een arbeidersgezin van zeven per-
sonen. Mijn vader is machinebank-
werker van beroep. 
Mijn vader is in 1942 als lid toegetre-
den tot de N.S.B. terwijl mijn moeder 
lid was der N.S.V.O. zijnde een on-
derafdeling van de N.S.B. In 1943 
mogelijk op 29 september 1943, ben 
ik ook als lid tot de N.S.B. toegetre-
den. Ik ben als lid toegetreden door de 
propaganda die er destijds werd ge-
maakt. Mijn ouders hebben nimmer 
invloed op mijn toetreden uitgeoe-
fend.3 Op hetzelfde tijdstip dat ik lid 
werd trad ik tevens toe als lid  

                                                           
3 dit lijkt tenminste vreemd, gezien de 
geschetste N.S.B. achtergrond van 
beide ouders. 

der W.A. (Weerafdeling) der N.S.B. 
Ik ben tot het einde van het bestaan lid 
gebleven, terwijl mijn lidmaatschap 
der W.A. automatisch ophield, toen ik 
in mei 1944 in dienst van de Waffen 
S.S. trad. De door mij aan de N.S.B. 
verschuldigde contributie werd auto-
matisch door mijn ouders voldaan. Lid 
van de Nationale Jeugdstorm der 
N.S.B. ben ik nooit geweest. Ik weet 
niet meer welk stamboeknummer ik 
als lid van de N.S.B. had. 
 
Van september 1938 tot in januari 
1940 werkte ik als slager op Hartog`s 
vleesfabriek te Oss. In januari 1940 
werd ik daar ontslagen wegens slapte 
in het bedrijf. Ik ben toen tot juli 1940 
werkloos geweest. In juli 1940 kwam 
ik als leerling-timmerman in de Cen-
trale Werkplaats te 's-Hertogenbosch. 
Daar ben ik geweest tot juli 1941. In 
juli 1941 ben ik vervolgens vrijwillig 
als timmerman in Duitsland gaan wer-
ken in een dorpje bij Diedenhofen. Ik 
heb daar tot 14 oktober 1941 gewerkt. 
Ik ging destijds in Duitsland werken 
omdat er in Duitsland behoorlijk geld 
te verdienen was, terwijl er in Neder-
land haast niet aan werk te komen 
was. Daarna heb ik in november en 
december 1941 nog vrijwillig als tim-
merman gewerkt in Bremen en Ham-
burg in Duitsland. 
 
Op 5 januari 1942 ben ik vrijwillig in 
dienst getreden van de N.A.D. (Neder-
landse Arbeidsdienst). Ik ben tot in 
april 1942 de juiste datum weet ik niet 
meer, in dienst van de N.A.D. ge-
weest. In april 1942 heb ik vrijwillig 
dienst genomen bij de R.A.D. (Reichs 
Arbeitsdienst). Ik moest hiervoor een 
verbintenis tekenen. Die vrijwillig 

aangegane verbintenis liep tot 14 no-
vember 1942.  
 
De foto, de foto  die u mij toont, is een 
foto die van mij genomen is in het uni-
form van de R.A.D. Tijdens mijn lid-
maatschap deed ik in Rusland dienst, 
mijn werkzaamheden bestonden aldaar 
uit het aanleggen van wegen. Ik ging 
naar Rusland om een indruk te krijgen 
van de toestand in Rusland. Na afloop 
van mijn dienstverband ben ik weer 
naar Nederland teruggekeerd. 
 
In januari 1943 heb ik mij vrijwillig 
aangemeld voor dienstneming bij de 
"Wach- und Schutzdienst" in Neder-
land. Van 6 januari 1943 tot 2 mei 
1944 ben ik daar lid van de geweest. 
Ik droeg daar een zwart uniform en 
verrichte dienst op het vliegveld te 
Volkel in Nederland. Mijn dienst be-
stond in het bewapend met een geweer 
toezicht houden aan de poort van het 
vliegveld. Ik verdiende fl. 2000,- per 
jaar, hetgeen per maand werd uitbe-
taald. Als lid van de "Wach- und 
Schutzdienst" werd ik automatisch 
ook lid van het N.A.F. (Nederlands 
Arbeids Front). 
 
In 1943, mogelijk op 1 maart 1943, 
ben ik ook lid van de Nederlandse 
Volksdienst geworden. Tot op 2 mei 
1944 ben ik lid van de N.V.D. ge-
weest. Door het nationaal-
socialistische milieu waarin ik destijds 
verkeerde en door de propaganda die 
er destijds tegen het communisme 
werd gemaakt. besloot ik in 1944 
dienst te nemen bij de Waffen SS. Ik 
heb mij daar destijds vrijwillig te 's-
Gravenhage bij een Duits aanmel-
dingsbureau voor aangemeld.
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Op 2 mei 1944 ben ik vervolgens 
vrijwillig in dienst getreden van het 
"Freiwilliger Legion Niederlanden" 
zijnde een bewapend onderdeel der 
Duitse Waffen SS. Op 2 mei 1944 ben 
ik als soldaat naar Duitsland ver-
trokken. Als soldaat der Waffen SS 
heb ik te Sennheim (Elzas), Slochau 
(Pommeren) in Duitsland en Graz 
(Oostenrijk) mijn militaire opleiding 
ontvangen en ik werd ingedeeld bij het 
regiment "Pantser-Grenadiers". Omdat 
er geen pantsers waren, werd ik in de-
cember 1944 als infanterist in de strijd 
in het Oosten ingezet. 
 
Van 6 december 1944 tot 25 januari 
1945, nam ik daarna als infanterist 
daadwerkelijk aan de oorlog tegen de 
Russen deel aan het front te Libau in 
Lithauen.4 In die periode heb ik steeds 
in de voorste gelederen gevochten, 
waarbij ik alleen een geweer te mijner 
beschikking had. Zonder uit de strijd 
te zijn geweest of gewond te zijn werd 
ik op 25 januari 1945 te Libau in Li-
thauen5 door de Russen krijgsgevan-
gen gemaakt. 
Tijdens mijn africhting in Sennheim 
(Elzas) heb ik in groepsverband met 
anderen, de eed van trouw aan de Füh-
rer. Adolf Hitler, afgelegd. Een bloed-
groeponderzoek heb ik destijds wel 
gehad, doch een bloedgroepteken heb 
ik nimmer ontvangen. 
 
Na een korter of langer verblijf in een 
achttal krijgsgevangenkampen in Rus-
land, werd ik op 24 oktober 1950 naar 
Duitsland afgevoerd. Van 26 oktober 
1950 tot 9 november 1950 verbleef ik 
in drie kampen te Berlijn en Friedland 
in Duitsland.  
Op 9 november 1950 werd ik vanuit 
Duitsland naar Nederland afgevoerd 
en kwam op 10 november 1950 in het 
kamp te Amersfoort.  
 
Op 12 november 1950 werd ik te 
Amersfoort in vrijheid gesteld en 
kwam op die dag weer thuis. Tijdens 
mijn verblijf in de Russische kampen 
had ik het de eerste drie jaar zeer 
slecht van eten en drinken. 

                                                           
4 Hier vergist  zich, want zoals bekend 
ligt Libau  in Letland. Het geeft ook 
een indruk van de geografische kennis 
van de opsteller van het proces-
verbaal! 
5 Nu gespeld Litouwen 

Naderhand is het beter geworden, 
doch de kleding is altijd zeer slecht 
gebleven. Tijdens mijn gevangenschap 
in Rusland ben ik steeds werkzaam 
geweest op fabrieken, waar land-
bouwmachines moesten worden ge-
maakt. Wij moesten tamelijk hard 
werken en stonden steeds onder con-
trole van burgercontroleurs. Ik ben in 
de Russische kampen nimmer mis-
handeld geworden. 
 
Sinds mijn vrijlating op 12 november 
1950 is het mij bekend dat ik inmid-
dels bij verstek ben veroordeeld. Hoe 
het vonnis precies is, weet ik niet. Ik 
verneem thans van u dat ik op 18 fe-
bruari 1949 door de Kantonrechter te 
's-Hertogenbosch wegens mijn politie-
ke gedragingen tijdens de Duitse be-
zetting van Nederland, ben veroor-
deeld tot: 
 
1e.  een internering voor de duur van 
twee jaren en dat de internering voor 
een tijdsduur van achttien maanden 
niet ten uitvoer zal worden gelegd, 
tenzij later anders mocht worden ge-
last; dat ik mij gedurende een proeftijd 
van drie jaren als een goed Nederlan-
der moet gedragen; 
 
2e.  ontzetting van het kiesrecht en de 
verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezin-
gen. 
 
Toen ik vrijwillig in Duitse krijgs-
dienst trad, wist ik dat Nederland met 
Duitsland in oorlog was, doch vanwe-
ge de propaganda die er destijds van 
de zijde der N.S.B. tegen het commu-
nisme werd gemaakt, heb ik daar ver-
der niet bij stilgestaan of nagedacht. 
Thans ben ik mij wel bewust dat ik 
mij door mijn gedragingen tijdens de 
Duitse bezetting van Nederland, heb 
gedragen in strijd met de belangen van 
Nederland en het Nederlandse volk. 
Destijds heb ik ook daar niet over na-
gedacht. 
 
Na voorlezing en volharding onderte-
kent verdachte zijn verklaring in con-
cept. Verdachte Vissers is na verhoor 
en opgemaakt proces-verbaal heenge-
zonden. Waarvan door mij op ambts-
eed is opgemaakt dit proces-verbaal, 
gesloten en ondertekend op 18 no-
vember 1950. 
 

De zoon van  schrijft later: in onze 
familie werd nooit over de oorlog ge-
sproken. De oorlog heeft voor mijn 
vader fysiek 10 jaar geduurd en dan 
nog maar niet te spreken over de gees-
telijke schade die hij heeft opgelopen, 
en die hij onbewust op ons zijn kin-
deren heeft overgedragen. Hoe zal het 
mijn zoon vergaan, wat zal ik hem on-
bewust meegeven? 
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Bijvoegsel 1 bij bijlage 3: 
 

Antwoord van het Rode Kruis op een 
schrijven van de echtgenote omtrent 
informatie over haar man. 

 
Geachte mevrouw Vissers, 

 
Met referentie aan uw schrijven d.d. 
03-10-1990 aangaande bovengenoem-
de, het volgende. 

 
Blijkens aanwezige gegevens kan ik 
de door u gestelde vragen als volgt be-
antwoorden: 

 
1. Uw man blijkt als vrijwilliger in 

dienst te zijn getreden bij het 
Duitse legeronderdeel “SS-
Pantsergrenadiers 6 K 11 Ausbil-
dungsbatallion” welke in augustus 
1944 het Oostenrijkse Graz-
Wesselsdorf als laatste standplaats 
had. 

2. Alhoewel de exacte datum van ge-
vangenname van uw man hier niet 
bekend is, doe ik u (in kopievorm) 
een afschrift toekomen van een 
brief, welke een medegevangene 
van uw man – te.weten. : 
Riederer, Willy – op 23 februari 
1949 aan uw schoonouders deed 
toekomen. Uit de brief blijkt dat 
de heer Riederer inwoner6 was 
van het Russische krijgsgevan-
genkamp lager 158/I in Tsche-
repowitz in Rusland, en dat hij uw 
man in dit kamp heeft gekend van 
de zomer van 1945 tot aan de dag 
van zijn ontslag uit bovenge-
noemd kamp: 11 september 1946. 

 
Vertrouwende u van dienst te zijn ge-
weest, 

 
Hoofd Archief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Een wel zeer ongewone omschrij-
ving van een Russisch krijgsgevan-
genkamp 

Bijvoegsel 2 bij bijlage 3 
  
Een brief van medegevangenen Willy 
Riederer  gericht aan de ouders over 
het leven als krijgsgevangene. 
 
De bewuste brief van Willy Riederer 
 
Zeer geëerde heer Vissers,  
 
In antwoord op uw schrijven wil ik u 
het volgende mededelen. 
Ik leerde uw zoon Harry Vissers in 
1945 kennen in Russische krijgsge-
vangenschap in lager 158/I Tsche-
repowitz in Rusland. Harry was toen 
23, 24 jaar oud, afkomstig uit Oss 
waar hij het laatst werkzaam was in 
een conservenfabriek. 
Ik schrijf u dit om u de zekerheid te 
verschaffen, dat het inderdaad om uw 
zoon gaat. 
 
Ik was ongeveer ½ jaar samen met 
Harry in een Arbeidscommando. In de 
lente van 1946 werd ik van Harry ge-
scheiden, daar hij met andere Neder-
landse kameraden in mei 1946 voor 
terugzending naar het vaderland in 
aanmerking zou komen. 
Er waren toentertijd zowat 100 man in 
ons kamp. Daaronder waren buiten 
Hollanders enkele Belgen, Noren en 
Denen. Doch het grootste deel waren 
Hollanders. Nadat alles voor de afreis 
in gereedheid was gebracht, werd hun 
kort voor de ontslagtermijn door het 
Russische kampcommando verklaard: 
in Nederland bevonden zich een groot 
aantal deserteurs van het Russische 
leger en Nederland weigerde deze aan 
de Sovjet-Unie uit te leveren. 
Als represaille werden zij toen niet 
ontslagen. 
 
Met hun familieleden mochten zij ook 
niet in briefwisseling staan. De gevan-
genen van Duitse nationaliteit moch-
ten in de herfst van 1945 naar huis 
schrijven. Doch mijn familie heeft 
nooit post van mij ontvangen, alhoe-
wel ik haar meerdere malen geschre-
ven heb. 
Om nu geen valse hoop bij u te wek-
ken, moet u het mij niet kwalijk ne-
men als ik u de volle waarheid vertel 
over het leven dat wij in Rusland le-
den. 
De gezondheidstoestand was bij 90% 
van alle gevangenen bij mijn ontslag 
uiterst slecht. Ik zelf woog 84 kg. Bij 
het begin van mijn gevangenschap en 

bij mijn ontslag 49 kg. Alleen daaruit 
kunt u zien, hoe erbarmelijk slecht de 
verpleging is. Daarbij moesten wij 
hard werken, dikwijls onder een tem-
peratuur van minus 40-50 gr. De hygi-
enische toestand was zo, dat u het wel 
nauwelijks zult kunnen geloven. Wij 
waren met 250 man in barakken van 
20 x 10 meter ondergebracht. Voor 
iedere persoon was een plaats op een 
houten brits van 0.35 x 2 meter, zodat 
zelfs slapen op de duur  niet mogelijk 
was. Daarbij kwam nog, dat in iedere 
barak honderdduizenden wandluizen 
(ongedierte) aanwezig waren, die ons 
de toch al korte slaap ontroofden. Dit 
alles droeg ertoe bij, dat het sterfteper-
centage onder gevangenen zeer hoog 
was. 
Op 11 september 1946 daags voor 
mijn ontslag, zag ik Harry nogmaals. 
Hij gaf mij de adressen van oma Vis-
sers in Hilversum, alsmede het uwe, 
met het verzoek u en ook oma Vissers 
de groeten te doen en te zeggen, hoe 
hij het maakte. Enkele uren voordat ik 
het kamp mocht verlaten en naar het 
station vervoerd werd, werden wij in 
speciale barakken ondergebracht. Daar 
werd ons verklaard: “Het  is verboden 
adressen van kameraden, welke met 
ons in het lager vertoefden mee naar 
huis te nemen”. Wij werden zorgvul-
dig onderzocht en heb toen alle adres-
sen van kameraden (het waren er on-
geveer 50) vernield om geen moeilijk-
heden te krijgen. Het adres van oma 
Vissers was een der weinige adressen, 
welke ik nog kende toen ik op 15 ok-
tober 1946 in het vaderland terugkeer-
de. Ik heb daarop direct aan oma Vis-
sers geschreven. Uw adres wist ik niet 
meer en kon u dus geen bericht zen-
den. 
 
Ik heb in de herfst van 1946 en in de 
lente van 1947 aan Harry en ook aan 
andere kameraden geschreven, maar 
geen antwoord gekregen, zodat ik u 
niets verder kan melden, als dat Harry 
op 14.9.1946 in Tscherepowits 
U.DS.S..R. lager158/I nog leefde. 
Daar u, zoals u mij meldt tot dusverre 
niets van Harry hoorde, geloof ik niet, 
dat hij nog leeft. Het zal u hard vallen, 
dat ik u dit schrijf, maar ik mag geen 
valse hoop bij u wekken.  
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Voorbeelden van brieven 
(in kopie afgestaan door 
Dr. W. Keizer) 

 
De eerste brief (afb. 6) werd terugge-
stuurd naar Nederland en gecensu-
reerd bij de “SS-Feldpostprüfstelle 
West” te Maastricht en kreeg daar de 
bijbehorende “Verschluss ”streifen 
“g” , en werd verzegeld met het rode 
SS-“Prüfstempel 7” als ook een een 
“Kastenstempel” met de kennummers 
van de censor. Deze had ook de fijn-
gevoeligheid de woorden “für  Gross 
Deutchland” met oost-indische inkt 
onleesbaar te maken. Het rode da-
tumstempel “7 aug 1944” geeft de da-
tum van de censurering aan.  
Het is de enige mij bekende retour-
brief aan de afzender (in dit geval de 
moeder) van een gesneuvelde Neder-
landse SS-er en ook de enige met deze 
geschreven “Zurück-aanduiding”.  
Betrokken soldaat Stil zal gesneuveld 
zijn bij de gevechten bij Narva, bij de 
doorbraak van de Russen aan de Nar-
va, waar de Nederlandse Regimenten 
48 en 49 samen met de 20.Estse Divi-
sie en de 11 Divisie “Nordland” hun 
stellingen hadden. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Afb. 6a (74 %) 
Veldpostbrief verstuurd uit Den Haag 26.6.1944 aan een Nederlandse SS-
Sturmmann met veldpostnummer 48308 (SS-Pionier Btl. 54 SS Freiwilligen Panzer 
Grenadier Brigade 4 ”Niederlande” , verzonden via het “SS-Hauptamt DII/2” 
,Deutsche Dienstpost Dienstpost Niederlande “zur weiterleitung an…..” gevolgd 
door de naam en het veldpostnummer van de betrokken soldaat. Bij aankomst van 
de brief bleek de geadresseerde soldaat te zijn gesneuveld. De ”Postmeister” van 
het Bataljon stuurde dus de brief terug met de destijds voorgeschreven vermelding 
op alle brieven aan gesneuvelde Duitse soldaten “”Zurück! Empfänger gefallen für 
Gross-Deutschland”. 
 
 

 
 
Afb. 6b  
De achterzijde met censuurstrook en kastenstempel met het nummer van de cen-
sor 
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Afb. 7a (85 %) 
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Afb. 7b  
 
 
 
De tweede brief (afb.8) werd gecensu-
reerd bij de “SS-Feldpostprüfstelle, 
Zweigstelle “West” in Maastricht en 
kreeg daar het briefstempel van de 
Prüfstelle “g” en het “Durchlaufstem-
pel”  “A57” (dus ongeopend doorge-
zonden). De inhoud van de brief ver-
meld de standplaats Narva , 11.4. het-
geen niet was toegestaan. Bij  andere 
brieven van hem, die wel door de cen-
suur werden geopend, is de plaats-
naam er door de censor uitgeknipt.  

 

 
 
Afb. 8 (82 %) 
Veldpostbrief  15.4.1944 van een Nederlandse Sturmmann  (veldpostnummer 
58308 C = 2.Kp. SS-Pionier Btl. 54, SS-Freiw.Pz.Gren.Brigade Niederlande), van 
het Narva front naar den Haag. 
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Afb. 9a (75 %) 
 

Naschrift 
 
Wist u dat: 
1. De schrijver/auteur van de van 

ook in Nederland populaire TV 
krimi-Derreck (Herbert Reinecke) 
zijn schrijverskwaliteiten toenter-
tijd heeft ingezet voor de SS? 

2. De Nederlandse Legionairs hun 
Nederlanderschap verloren, maar 
dat ze het lidmaatschap van de 
Nederlandse staat weer terug 
konden “verdienen” als zij zich 
vrijwillig aanmeldden voor uit-
zending naar Korea? 

3. Dat de opleiding, voorafgaande 
aan de uitzending naar Korea 
deels geschiedde door voormalige 
legionairs? 

4. Meerdere foute Nederlanders, 
waaronder legionairs, na de oor-
log onder verdachte omstandig-
heden in de kampen zijn omge-
komen en dat er in die zin kan 
worden gesproken van een vorm 
van “bijltjesdag”?   
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brück; 

4. Werner Haupt:Heeresgruppe 
Nord 1941-1945, (Friedberg); 

5. Werner Haupt: Das war Kurland; 
6. Werner Haupt: Das letzte 

Schicksal für zwei Armeen Bad 
Nauheim (1964; 

7. Dr. L. de Jong: Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede 
wereldoorlog, Den Haag 1978; 
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Ik wil besluiten met een gedicht van 
de dichter en kinderboekenschrijver 
Hans Andreus 

 
Je bent zo  
Mooi 
Anders dan ik, 
Natuurlijk 
Meer of minder maar 
Zo mooi 
Anders, 
Ik zou je  
Nooit 
Anders dan  
Anders willen  
 
uit Hans Andreus: 12 liefdes gedich-
ten7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Als 17-jarige heeft hij zich aangemeld 
bij de Waffen SS.Toen dat in 1997 be-
kend werd heeft de Puttense basis-
school haar naam veranderd van An-
dreusschool in Korenbloemschool. 
Hans Andreus stierf in 1977. 

 
 
Afb. 9b (75 %) 
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ВИНДАВА  ЭЛЕВ.  / VINDAVA  ELEV. 
 
 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Voor de ontwaarding van de eerste Russische 
postzegels werden in 1858 nummerstempels in 
gebruik genomen. Al snel werd duidelijk dat ze 
niet voldeden, omdat een tweede stempel nood-
zakelijk was voor de dagtekening. 
Daarom kwamen al in1860 de eerste standaard-
stempels in gebruik waarmee postzegels werden 
ontwaard én gedagtekend. 
 

In de Baltische gouvernementen zijn 
(zoals natuurlijk in het gehele Russi-
sche keizerrijk) in de jaren tot aan de 
Eerste Wereldoorlog drie stempelty-
pen in gebruik geweest. Ze vertonen, 
zowel in vormgeving als in tekst, een 
grote uniformiteit (lit. 1). 
 
Stempels met een afwijkende tekst, 
vaak in de vorm van een toevoeging 
bij de plaatsnaam of een aanduiding 
onderin, hebben mijn bijzondere be-
langstelling. De vraag is dan altijd: 
waarom was die toevoeging gewenst 
of noodzakelijk? 

 
Enige maanden geleden kon ik een an-
sichtkaart uit 1913 met het stempel 
ВИНДАВА -  ЭЛЕВ.  /  МОСК – 
ВИНД. Ж. Д.  toevoegen aan mijn 
collectie. Een fraaie vondst, waarvan 
je hoopt die af en toe te doen (afb.1). 
 
De vertaling van het stempel luidt 
VINDAVA - ELEV.  /  MOSK – 
VIND. spoorlijn. 

 
 
Afb. 1 (81 %) 
Ansichtkaart van “Windau” naar Libau. De afzender berichtte: “Guten Morgen ! 
Glücklich in Windau angekommen. Ihren Wunsch habe ich erfüllt: habe getraumt…  
Um 3 p.m. dampfen wir weiter nach Riga. Mit Gruss…. 
De voorzijde van de kaart toont een stadsgezicht van Christiana. Het is redelijk om 
aan te nemen dat de schrijver ervan per schip was aangekomen uit Zweden. 
 

Vindava is de Oostzeehaven Windau 
(in het Duits) en Ventspils (in het 
Lets). ЭЛЕВ. is ongetwijfeld de afkor-
ting van ЭЛЕВАТОРЪ, of te wel Ele-
vator. Het stempel is in de literatuur 
bekend (lit. 2 en 3). Het gaat om een 
stationnetje, mogelijk niet meer dan 
een perron, aan de spoorlijn Moskou – 
Vindava met een postkantoortje voor 
eenvoudige handelingen (afb. 2). 
 
Wat wordt er bedoelt met “Elevator” 
en waar was het gelegen ?  

 
Baedekers reisgids “Russland” van 
1912 vermeldt het volgende over 
Windau: “Koerlandse districtsstad met 
25.000 inwoners aan de monding van  

de gelijknamige rivier , ijsvrije haven 
aan de Oostzee. Het station en de Ele-
vator liggen op de rechter oever (vlot-
brug, spoorwegbrug in aanbouw). Be-
langrijke uitvoer van Siberische bo-
ter”. Verder wordt melding gemaakt 
van een onaantrekkelijk kasteel, een 
goed onderhouden kapel en een strand 
met goede voorzieningen. Er zijn 
bootverbindingen met Libau / Liepaja 
en Riga. De boot naar Riga vaart één 
maal per week, doet er 12 tot 13 uur 
over en kost 3,50 roebel. De verzender 
van de kaart had een vlotte aanslui-
ting……… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Afb. 2 (100 %) 
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In 1997 verscheen in Letland een 
postzegel gewijd aan “100 jaar haven 
van Ventspils”. Natuurlijk beschikte 
Vindava / Ventspils al veel langer 
over een haven, maar die was tot in de 
tweede helft van de 19de eeuw slechts 
van regionale betekenis. Aan het einde 
van de 19de eeuw besloot de Russische 
regering de haven te ontwikkelen tot 
één van nationaal belang. De haven 
werd vergroot en uitgebaggerd. Door 
de aanleg van de spoorlijn Vindava – 
Moskou kreeg het een goede verbin-
ding met het Russische binnenland. 
Gedurende de periode 1901-1913 ver-
65-voudigde de overslag. Het moet 
wel om bulkvervoer gegaan zijn, 
graan dus. 

 
De spoorlijn werd tussen Vindava en 
Novosokolniki bereden door de post-
wagons 233-234, van Novosokolniki 
reden de postwagons 209-210 naar 
Moskou. Op het stationspostkantoor 
van Vindava was het ovale stempel 
ВИНДАВА  ВОКЗАЛ  (VINDAVA 
STATION) in gebruik (afb. 3). 

 
 
 

De loop van de spoorlijnen doet ver-
moeden dat “Elevator” ten westen van 
het hoofdstation lag, in het havenge-
bied op de noordelijke oever van de 
Venta. Daar was de afzender van de 
kaart  “Glücklich”  aangekomen  
(afb. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4 (100 %) 
Plattegrond van Ventspils. Overgeno-
men uit de “Latvijas Ceļu Karte” van 
1940. 
Het station ligt vlak bij de brug over de 
Venta.  Elevator wordt niet vermeld. 

 
 
 
 

 
 
Afb. 3 (82 %) 
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Afb. 5 (84 %) 
Windau  - der Hafen. In 1920 verzonden ansichtkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 7 (82 %) 
Het douanekantoor in Windau / Виндава. In 1911 verzonden ansichtkaart. 
 
 
 
 
 

Uit mijn jeugd in Rotterdam herinner 
ik me de drijvende elevatoren in de 
Maashaven. In de buurt van de graan-
silo’s sloegen ze door middel van 
zuigpijpen graan over van zeeschepen 
in rijnaken. Of er in Vindava drijvende 
elevatoren waren weet ik niet, maar 
dat er graan werd overgeslagen staat 
wel vast. Graan dat per spoor werd 
aangevoerd uit het Russische achter-
land en via de haven van Vindava 
werd verscheept. 
 
De ligging van “Elevator” op de noor-
delijke oever van de РЕКА 
ВИНДАВА wordt bevestigd door een 
stadsplattegrond uit 1912. 
ЭЛЕВАТОРЪ is de havenkade, wel-
licht slaat het op het hele haventerrein 
met loodsen en spoorwegemplacement 
(afb.6). Hier postte een passagier op 
doorreis naar Riga snel een kaartje. 
Waarvan  hij droomde blijft de 
vraag……. 
 
Mijn dank gaat uit naar Harry von 
Hofmann. Hij speurde mee en zorgde 
voor de plattegrond van 
Vindava/Windau uit 1912.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuur: 
1. A.V. Kiryushkin en P.E. Robin-

son: “Russian Postmarks – an in-
troduction and guide”, 1989.  

2. N. Jakimovs en V. Marcilger: 
“Postal History of Imperial Russia 
in Pre-Independent Latvia”, 1995. 

3. Harry von Hofmann: “Baltische 
Postorte  1632 – 1917/18. Ham-
burg, 1996. 
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Afb. 6 
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ŽYDAI LIETUVOJE : JODEN IN LITOUWEN 
 
 
 
Jan Kaptein 
E. Jasiūnas 
 
 
 
 
 

 

Dit artikel is een coproductie: het originele artikel 
van E. Jasiūnas in het Litouws, vertaald door  
Antanas Jankauskas, bewerkt en aangevuld door 
Jan Kaptein, met aanvullende illustraties en ge-
gevens van Yehoshua Eliashiv, Miron Lam, André 
de Bruin, Ronald Reuderink en Gerhard Hahne. 
 

Gedimas, Groothertog van Litouwen 
heeft brieven verzonden waarmee hij 
handwerkslieden en handelaren uitno-
digde naar Litouwen  om de economie 
van het land te revitaliseren. Ook tij-
dens de regering van Vytautas de Gro-
te kwamen vele Joden naar Litouwen. 
Ze kwamen en brachten hun taal, reli-
gie, manieren en cultuur mee. Er was 
geen assimilatie met de lokale bevol-
king. 
Ze kregen privileges van de Litouwse 
heersers en ze werden zelfs opgeno-
men in het Litouwse Statuut (1529). 
Basis van de Joodse gemeenschap wa-
ren ‘kahals/kehillot’, met synagogen, 
begraafplaatsen, scholen en gerechts-
hoven. Er waren ongeveer 10.000 Jo-
den in 15 kahals zelfs in de regerings-
tijd van koning Augustus. 
 
Voor hun levensonderhoud leenden de 
Joden geld uit, waren actief in de han-
del, waren handwerkslieden, etc. Maar 
een klein deel van hen was in de land-
bouw actief. 

 
 

Afb. 1 (foto Miron Lam) 
Mausoleum op de Joodse begraafplaats in Vilnius, waar de Gaon van Vilnius en 
z’n verwanten liggen begraven. 

 
 

Gedurende de heerschappij van de tsa-
ren in Rusland waren er vele pogroms 
tegen de Joden, en daarom emigreer-
den vele Joden naar Zuid-Afrika en 
Amerika. 
 
Vilnius werd ook wel het ‘Jeruzalem 
van Litouwen’ genoemd. In sommige 
perioden vormden de Joden een groot 
deel van de bevolking. Ook binnen het 
Jodendom nam het Jodendom in dit 
gebied een bijzondere plaats in. Aan 
het begin van de 18e eeuw komt in Po-
len het Chassidisme op. In Oost-
Europa kreeg deze mystieke stroming 
binnen het Jodendom, veel invloed. 
De rabbijnen, die grote invloed had-
den in het Litouwse gebied, zagen in 
het zich snel verspreidende Chassi-
disme een gevaar voor het  

traditionele Jodendom. 
Zij waren niet zuiver intellectueel, 
maar wilden wel de tradities vasthou-
den. Elia ben Salomo Zalman (1720-
1797), de ‘Gaon (Genie) van Wilna’ 
werd de geestelijk leider van deze 
‘Mitnagdim’(‘tegenstanders’ van het 
chassidisme). Hij was een van de 
grootste geleerden van zijn tijd en de 
autoriteit op het gebied van de Torah 
(de Joodse Bijbel) en de Talmoed (de 
latere uitleg van de traditie). Het con-
flict met de chassidim kwam onder 
zijn leiding tot een uitbarsting in Li-
touwen. Het ging er hierbij niet zacht-
zinnig aan toe: vervolgingen en de 
boeken van de chassidim werden voor 
de ingang van de synagoge in Vilnius 
verbrand. Later kwamen de groepen 

dichter bij elkaar en vormden een 
front tegen de Joodse Verlichting. 
 
Nadat de onafhankelijkheid van Li-
touwen was hersteld, was de houding 
tegenover etnische groepen zeer libe-
raal. In het begin was er en minister 
voor de Joodse zaken in het kabinet 
van ministers. Joden hadden hun eigen 
culturele zelfbestuur. In 1924-1925 
waren er ongeveer 300 Joodse scho-
len, 20 gymnasiums. Er waren drie 
Rabbijnse Seminaries, in Telšiai, 
Kelmė en Vilijampolė, en een school 
seminarie in Kaunas. 
In 1939 daalde het aantal Joodse scho-
len en gymnasiums opvallend (tot het 
aantal van 13). 
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In het onafhankelijke Litouwen was 
77% van alle binnenlandse handel 
Joodse handel, maar toen later ver-
scheidene coöperaties werden opge-
richt daalde dit percentage ook op-
merkelijk. 
De jeugd van de Litouwse Joden ging 
door tot hoger onderwijs, in het bij-
zonder op de rechten en medicijnen 
faculteiten waren de Joodse studenten 
de meerderheid van alle studenten. 
Een aantal Litouwse Joden werden 
bekende wetenschappers en kunste-
naars. 
 
De grote invloed van de Joodse ge-
meenschap heeft natuurlijk ook z’n fi-
latelistische sporen achtergelaten. Er 
waren contacten tussen de gemeen-
schap in Litouwen en Palestina. Hier-
naast (afb. 2) zien we een geldover-
schrijving uit de tsarentijd vanuit Bir-
zai. Hier was een van de oudste Jood-
se gemeenschappen van Noord-
Litouwen gevestigd. In 1915 werden 
de Joden verdreven uit Birzai door de 
Russische militaire autoriteiten, omdat 
ze bang waren voor verraad in dit 
grensgebied. In de jaren dertig leefden 
er weer ca. 3000 Joden (in 1934 onge-
veer een derde van de totale bevol-
king). 
De geldoverschrijving draagt de hand-
tekening van Rabbi Kuk en heeft een 
bijzonder lakstempel. 
Het R.OP.i.T.-stempel van Jaffa geeft 
de onderneming aan, die de brief ver-
voerde. In 1856 werd de ‘Russische 
Stoomschip en Handels Maatschappij 
(R.O.P.i.T.) opgericht om diensten te 
onderhouden op de Zwarte Zee, de 
Zee van Azov en de havens van de 
Levant. De firma mocht post vervoe-
ren en kreeg begin 1860 ook het recht 
om eigen postkantoren te openen in de 
havens van de Levant. Het was de 
enige Russische private onderneming 
met een eigen netwerk van postkanto-
ren en de onderneming gaf zelfs eigen 
postzegels uit voor post vanuit de ha-
vens in de Levant. 
 
 
 
In het onafhankelijke Litouwen vinden 
we kaarten en brieven met opschriften 
in meerdere talen: Litouws en Jiddisch 
of Hebreeuws. Jiddisch is een askhen-
asische Joodse taal.  
Het is een Duits dialect, overvloedig 
aangevuld met Hebreeuwse  

 
 
Afb. 2 (ex. Miron Lam) 
Een geldoverschrijvingsformulier vanuit Birzai naar Palestina. Het is geadresseerd 
aan Rabbi Kuk, die later Hoofd werd van het Opper-rabinaat van Israel. 
 
 

 
 
Op de achterzijde is een ROPiT stempel van Jaffa te zien (Russische Vereniging 
voor Scheepvaart en Handel). Daar staat ook de handtekening van Rabbi Kuk. 
 
 

Lakzegel met als inscriptie de afkorting voor: 
”De gemeenschap is hier tijdelijk gevestigd”, het Zi-
onistische credo. 
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Afb. 3 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
‘Atviras’  (open) ‘Laikas’ (brief), briefkaart, verzonden door een handelaar in tabak 
en koloniale goederen. 

 
 
 
 

 
 

Afb. 4 (75 %) (ex. Jan Kaptein ) 
Brief van de Centrale Joodse (‘Žydų’) Bank.Het stempel betekent ‘Laten we alleen 
producten van ons eigen land kopen’. 
Als voorplaat van HBG 39 zien we een envelop met drietalige opdruk van de Jood-
se Volksbank in Vilkaviškis. 

 
 

woorden, waartussen u ook sommige 
woorden van Litouwse afkomst kunt 
vinden. Hebreeuws is de oude Joodse 
taal, die bij de Joden nu in Israël op-
nieuw een levende taal is geworden. 
Hoewel ook bv. In Letland een grote 
Joodse gemeenschap was, vinden we 
dit soort poststukken met twee –soms 
drie- talen bedrukt, alleen in Litou-
wen. 
 
Ze zijn te verdelen in drie groepen: 
religieuseducatieve instituties, publie-
ke organisaties (kranten, zionistische 
organisaties) en puur commerciële be-
drijven of instellingen. . 
 
 
1. Commerciële instellin-

gen en bedrijven 
 
De firmabrieven met meertalige af-
zendervermelding, Litouws en He-
breeuws, geven ook het belang van de 
Joodse gemeenschap aan in het eco-
nomisch verkeer. 
Een voorbeeld van een poststuk van 
een puur commerciële onderneming is 
Š.J. Rikles met Litouwse en He-
breeuwse tekst (afb. 3). In HBG 39 
was ook een dergelijke brief van Ruud 
van Wijnen te zien, verzonden door 
Br. Erbšteiner, manufaktūros prekyba. 
 
Joden speelden in het onafhankelijke 
Litouwen in het begin een overheer-
sende rol in de import-export handel. 
Later liep dit wat terug, maar ook vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog was de 
export nog voor 20% in Joodse han-
den, en de import voor 40%.  
Zo waren er in 1923 14.000 –vooral 
kleinere- Joodse winkels tegenover 
2.160 niet-Joodse winkels. In 1936 
waren deze cijfers resp. 12.000 en 
10.200. 
 
Er waren ook Joodse banken in Li-
touwen: de Centrale Joodse Bank (afb. 
4) en de Joodse Volksbanken (afb. 5). 
De Joodse volksbanken bezaten een 
deel van het werkkapitaal van de Cen-
trale Bank voor de ondersteuning van 
Joodse coöperaties. De Volksbanken 
hadden als centrale organisatie de Li-
touwse Joodse Volksbank Unie. 
Er zijn ook eigen frankeermachine-
stempels van Joodse banken (afb. 6).  
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Afb. 5 (ex. Miron Lam) 
Luchtpostbrief uit 1933, vanuit 
Kaunas naar Rabbi Wolk in Lon-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de  achterzijde zien we de afzen-
der: de Žydų (Joodse) Liaudies (Volks-
) Bankų (Bank) van Litouwen. 
Begin 1931 waren er 88 Joodse co-
operatieve volksbanken met meer dan 
20.000 leden. Ze functioneerden in 
samenhang met een associatie van 
Joodse volksbanken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 6  
De frankeerstempels. 
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Afb. 7 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Nog een Joodse firma met tweetalige aanduiding uit Kaunas. 
 
 
 

 
 
Afb. 8 (64 %) (ex. Jan Kaptein) 
In drie talen, Litouws, engels en Hebreeuws, is deze envelop gedrukt. Met Avra-
ham Yitzchok Bloch is het leiderschap in Telsiai al drie generaties bij deze familie. 
Het begon met zijn grootvader Eliezer Gordon, gevolgd door zijn vader, Yosef Leib 
Bloch. Hij is geboren in 1891 en onderwezen door zijn vader en grootvader. Al op 
dertigjarige leeftijd werd hij faculteitslid van de Telsiai Yeshiva. 
In 1929 volgde Bloch zijn vader op in de dubbelrol van Rabbi van Telsiai en ‘Rosh 
Hayeshiva’. 
Veel rabbi’s met eigen bedrukte enveloppen in meer talen, maar bij deze envelop 
is ook Engels gebruikt. Deze Rabbi reisde in 1928 naar de Verenigde Staten voor 
een –succesvolle- geldwervingscampagne. 

2. Religieuze en onderwijs 
instituties 

 
Religeuze en educatieve instituties 
zijn niet zo te scheiden. Van oor-
sprong was binnen de Joodse gemeen-
schap het hele systeem van onderwijs 
ook religieus. Jongens van 3-5 jaar 
gingen naar een religieuze basis-
school: cheder. De meisjes leerden 
thuis. Op hun 7e jaar gingen sommige 
jongens naar een hogere religieuze 
school : Yeshiva, met vooral de na-
druk op Talmoed-studie. 
 
 
Telsiai 
 
Een van de beroemdste yeshiva’s in 
Litouwen was de Telzh yeshiva 
(Telsiai). Deze yeshiva was hier ge-
vestigd van 1875 tot 1941. In 1892 
werd de bekende Volozhin yeshiva 
door de Russische autoriteiten geslo-
ten en werd Telsiai een van de centrale 
yeshiva’s van Rusland met tussen 300-
en 350 studenten. 
Onder leiding van Eliezer Gordon, 
rabbi van 1883 tot 1910, en na zijn 
dood, van Joseph Leib Bloch (1919-
1930) werd de yeshiva een centraal 
punt binnen het Litouwse Jodendom. 
Binnen de gemeenschap van Telsiai 
had de yeshiva ook grote invloed. In 
1923 waren er 1545 Joden, ongeveer 
een derde van de bevolking van de 
stad, en in 1939 waren er 2800 Joden. 
De yeshiva controleerde een ortho-
doxe kleuterschool, een onderwijsin-
stituut voor jongens, een school voor 
meisjes, een orthodoxe middelbare 
school voor meisjes, een seminarie 
voor orthodoxe leraren, en een He-
breeuws seminarie voor leraren. Nabij 
de yeshiva was een ‘Kolel’ gevestigd, 
waarin afgestudeerden van de yeshiva 
werden getraind voor het rabbinaat. 
In de jaren dertig waren Abraham 
Isaac Bloch en Azriel Rabinowitz, de 
zonen van de eerste leiders, de hoof-
den van de yeshiva. De yeshiva van 
Telsiai zien we ook vermeld op de 
brief van Rabbi Bloch (afb. 8). 
In 1941 ontsnapten twee dochters, een 
broer en schoonbroer, via Japan aan de 
Duitsers naar de Verenigde Staten. De 
broer, Rabbi Eliyahu Meir Bloch, en 
schoonbroer, Rabbi Chaim Mordechai 
Katz, vestigden in Cleveland, Ohio, de 
‘Telsiai Yeshiva’. 
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Verder waren er yeshiva’s in Volo-
zhin, Mir, Slabodke (Vilijanpole), Po-
nevezh, Kelm, Eishishkes en andere 
plaatsen 
Ook vanuit andere Europese landen 
kwamen veel studenten hiervoor naar 
Litouwen. In de Verenigde Staten en 
Israël zijn er yeshiva’s genoemd naar 
Litouwse voorgangers. Zo is er een 
Ponevezh (Panevėžys) yeshiva in Bnei 
Brak in Israël. 
 
 
Panevėžys 
 
Ook in Panevėžys was een grote Jood-
se gemeenschap. Tot de eerste we-
reldoorlog maakten zij ongeveer een 
derde van de bevolking uit. Daarna 
werden velen door het tsaristische be-
wind gedeporteerd naar het oosten, 
weg van de noordwest grens. 
De yeshiva vertrok ook, eerst naar 
Ludza (Vitebsk) en daarna naar  
Mariupol in Oekraïne. 
De meeste Joden keerden na de Russi-
sche revolutie terug en in 1923 waren 
er alweer 6845 Joden in Panevėžys. 
Ook de yeshiva keerde terug: Rabbi 
Kahaneman stichtte de grote Ohel 
Yizhak yeshiva in Panevėžys met on-
geveer 200 studenten. 
 
Hiernaast zien we een brief van deze 
rabbi uit 1932. 
Joseph Shlomo Kahaneman was gebo-
ren in 1886 in Kul, in Litouwen. Hij 
kreeg zijn opleiding o.a. in de Telsiai 
yeshiva.. Hij trouwde met de dochter 
van de rabbi van Vidz, en volgde hem 
op als geestelijk leider in Vidz. Later 
werd tot rabbi gekozen in Panevėžys 
(in de literatuur ook Ponieviz ge-
noemd, meer de Pools-Russische 
naam). Hij was nogal bekend in Li-
touwen en werd in 1923 zelfs gekozen 
in het Litouwse parlement. In 1925 
trok hij zich terug uit het parlement. 
In 1940 moest hij Panevėžys verlaten 
en met een diplomatiek paspoort 
slaagde hij erin naar Israël te gaan. 
In Israel verwierf hij direct een groot 
stuk land en begon met de bouw van 
de Kiryat Ha Yeshiva en begon hier, 
in Bnei Brak, met 7 studenten op-
nieuw. 

 

 
 
 
Afb. 9 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Nog een brief uit 1938 uit Telsiai. 
 
 

 
 
 
Afb. 10 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Ook de rabbi van Panevežys, J. Kahanemanas, schreef naar dezelfde Mrs. J. Mil-
ler in Philadelphia. Hij was een van de leiders van de Litouwse ‘Agudas-Yisroel’ 
(Águda”betekent ‘verbonden’). Niet alleen in Litouwen, maar in de hele Joodse we-
reld was hij bekend om zijn kennis. 
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Afb. 11 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
De drietalige aanduiding is niet alleen drietalig, maar ook telkens verschillend. In 
het Litouws is het de Rabbijnse Hogeschool, in het Engels de Talmoed Akademie 
en in het Hebreeuws  ‘Beit Talmud-Tora Hagadol’ (Grote Huis van Talmoed-Tora). 
Op de achterzijde staat de afzender, Rabbi G. Miadnikas, Rabbi van deze Yeshiva. 

 
 

 
 

Afb. 12 (ex. E. Jasiūnas) 
Bij het oorspronkelijke artikel hoorde een aantal afbeeldingen van enveloppen, die 
E.Jasiūnas  kreeg in 1955 van Mr. M. Mauskopf, voorzitter van de Israel Philatelist 
association (Philadelphia, Pa). 
Deze envelop is verzonden door S. Pianko, Kelme Rabbi seminary “Or Tora” Ma-
nager. Stempel spoorwagon no. 04 Klaipeda-Kybartai, gedateerd 15-VI-1938. 

 

Kelme 
 
In Kelme waren twee yeshiva’s, die 
om ze te onderscheiden de Grote Ye-
shiva en de Kleine Yeshiva werden 
genoemd. 
 
De ‘Talmoed Tora’ of de Grote Ye-
shiva’ was de beroemde yeshiva van 
Kelme. Rabbi Simcha Zissel Ziv  van 
de Musar-beweging stichtte deze ye-
shiva. In de periode tussen de twee 
wereldoorlogen stonden R. Moshovitz 
en z’n schoonbroer R. Gershon Med-
nik aan het hoofd. De laatste was ei-
genlijk het administratieve hoofd. De 
afzender van de brief hiernaast (afb. 
11), is deze Gershon Miadnik (Rabbi 
G. Miadnikas).  
Op de envelop zien we ‘Bet Talmud’. 
Dit was ook de naam van een grote 
vrijwilligersorganisatie, opgericht in 
1928 om de studie van de Talmoed te 
propageren. R. Moshovitz was de 
voorzitter, en de afzender van de brief 
hiernaast, Gershon Miadnik, was vive-
voorzitter. 
Naast deze ‘Grote Yeshiva’was er ook 
nog de Yeshiva HaKatana, de kleine 
Yeshiva, waar jongens studeerden 
vanaf hun negende of tiende jaar, 
soms zelfs jonger. Ze konden daarna 
hun studie voortzetten aan de Talmoed 
Tora of een yeshiva elders in Litou-
wen. 
Bij het uitbreken van de tweede We-
reldoorlog stond R. Shlomo Pianko, 
een geboren Kelmer, aan het hoofd. 
Hiernaast zien we een brief van deze 
S. Pianko naar de Verenigde Staten 
(afb. 12). 
 
 
Kaunas 
 
Ook de ‘tijdelijke hoofdstad’van Li-
touwen, Kaunas, was een belangrijk 
spiritueel en cultureel centrum van het 
Jodendom. In 1939 was ongeveer een 
vierde van de bevolking Joods. Hier 
was de beroemde Slobodka yeshiva 
gevestigd. Hiernaast zien we een brie-
ven met deze yeshiva als afzender 
(afb. 13 en 14). Slobodka was een 
voorstad van Kaunas, de Litouwse 
naam is Vilijampole. 
Kaunas was als zetel van de Litouwse 
regering ook het centrum van allerlei 
Joodse organisaties. En hiermee ko-
men we bij het volgende onderdeel: 
overige (publieke) organisaties. 
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Afb. 13 (ex. E. Jasiūnas) 
Envelop, verzonden door rabbi A. 
Sher, Kaunas Rabbi seminary ‘Knes-
ses-Isroel’ Directeur in Vilijampole 
(deel van Kaunas, A.J.). Stempel Kau-
nas-Vilijampole, gedateerd …XI.33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 14 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Dezelfde afzender met iets andere 
teksten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 15 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Deze envelop is verzonden door de 
Talmud Academy “KOLEL”, Kaunas. 
Geadresseerde van deze en andere 
brieven – Mrs. Jennie H. Miller Fag-
gen, in Philadelphia, 1930. 
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Afb. 16 (74 %) (ex. André de Bruin) 
Deze brief is natuurlijk bijzonder, omdat het zo’n vroege brief is. De afzender is –zo 
kort na de Eerste Wereldoorlog, nog in het Duits. Rabbijn Shapiro, voluit Avraham 
Duber Kahane Shapiro, werd in 1871 geboren in Kobryn en werd in 1912 Opper-
rabbijn in Kaunas. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug 
uit Zwitserland, omdat hij van mening was dat hij bij zijn gemeenschap hoorde te 
zijn ‘in deze gevaarlijke tijd’. Hij stierf 27 februari 1943. 
 
 
 

 
 
Afb. 17 (85 %) (ex. André de Bruin) 
De tweetalige afzendervermelding van deze kaart geeft als afzender ŽYDU (Jood-
se) TAUTOS (Volks-)TARYBA (Raad). De Hebreeuwse aanduiding, vaád ha-arets 
b’-lita, kan vertaald worden als: Litouwse Land (Staat) Raad. 
De kaart is verzonden aan Žydu Bendruomenes Taryba, Rokiskis: Joodse Ge-
meenschap Raad, Rokiskis. 
 

Religieuze instituties en de overige 
meer publieke organisaties waren ook 
niet zo heel erg gescheiden. Zo speel-
de Opperrabbijn Schapiro (afb. 16) 
een actieve rol in het veiligstellen van 
de rechten van de Joodse gemeen-
schap. Hij had ook nauwe banden met 
de regering en kreeg van president 
Smetona een diplomatiek paspoort. 
 
 
Onderwijs 
 
Zoals we hiervoor zagen was onder-
wijs en studie belangrijk binnen de 
Joodse gemeenschap. De onderwijs 
instituties waren nauw verbonden met 
de religieuze instituties. 
In het onafhankelijke Litouwen werd 
het Joodse onderwijssysteem flink uit-
gebreid. 
Er waren tussen de 110-130 basisscho-
len (85% van de 16.000 Joodse leer-
lingen koos hiervoor, de rest koos 
voor Litouws onderwijs). Op deze 
scholen was in 20% Jiddisch de on-
derwijstaal, in 80% was Hebreeuws de 
taal. Verder waren er 22-26 middelba-
re scholen. Onder de universiteitsstu-
denten waren de Joden goed verte-
genwoordigd: eind twintiger jaren 
25% van de studenten. 
 
 
3. Overige organisaties 
 
De Joden waren niet alleen op religi-
eus gebied vrij, maar ook op cultureel 
gebied en onderwijs zeer autonoom. 
Er waren dus eigen organisaties op 
bijna alle gebieden. Deze autonomie 
kreeg in het onafhankelijk geworden 
Litouwen ook een formele status als 
‘nationale autonomie’. 
 
Nationale autonomie 
Op 5 januari werd door vertegenwoor-
digers van de lokale gemeenschappen 
(kehillot) een ‘Nationale Raad’ (afb. 
17) van 34 leden gekozen, die de 
hoogste autoriteit binnen de Joodse 
Autonomie zou zijn, en ook als zoda-
nig erkent door de Litouwse regering. 
De Litouwse regering stelde een mi-
nister van Joodse Zaken aan. Met de 
staatsgreep van 1926 werd deze toch 
wel erg grote autonomie weer inge-
perkt. 
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Afb. 18 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Deze kaart is verzonden door “Sioninku organizacija lietuvoje “HECHALUC” Centro 
Komietas, Kaunas”: Centraal Comité van de Zionistische Organisatie 
“HECHALUC” in Litouwen, Kaunas. 

 
 

 
 

Afb. 19 (ex. Yehoshua Eliahiv) 
Deze brief heeft als afzendervermelding “ŽYDU BALSO” administracija, Kaunas”: 
Administratie van “ŽYDU BALSO” (“Joodse stem”), Kaunas 

 
 

Op religieus gebied behield de Joodse 
gemeenschap wel z’n autonomie. Over 
het algemeen stond men ook tolerant 
tegenover de Joodse cultuur. Dit is 
duidelijk uit het bestaan van allerlei 
culturele, sport en educatieve organi-
saties. 
 
Hiernaast nog twee voorbeelden van 
Joodse organisaties. De eerste is een 
Zionistische organisatie (afb. 18). 
Naast de Socialisten en de Orthodox-
Religieuzen waren ook de Zionisten 
een belangrijke stroming in Litouwen. 
 
De organisatie Žydu Balso kan ik niet 
direct plaatsen (een zangvereniging?) 
(afb. 19). 
 
 
4. Vilnius 
 
In het begin van dit artikel heb ik al 
het grote belang van Vilnius binnen de 
Joodse gemeenschap aangegeven. 
De Joodse wijk lag in de Oude Stad en 
met de telling van 1897 vormden de 
Joden 38,8 % van de bevolking van de 
stad (64.000 Joden). Na de Eerste We-
reldoorlog lieip het aantal wat terug, in 
1923 waren er 55.000 Joden (33,3 %) 
en aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog, in 1939 maakten de Jo-
den 27,9 % van de bevolking van de 
stad uit. (60.000). In deze tijd waren er 
meer dan 110 synagogen en 10 ye-
shiva’s, -met als de meest beroemde 
de Ramaile yeshiva- in Vilnius. Ook 
in de verspreiding van de Joodse cul-
tuur speelde Vilnius een belangrijke 
rol: in 1913 waren er hier 43 uitgevers 
actief. 
 
Na de pogroms van de 1e Poolse be-
zetting van Vilnius, vlak na de Eerste 
Wereldoorlog, waren de Joden in Vil-
nius nogal Litouws gezind. Joodse 
eenheden sloten zich aan bij de natio-
nale Litouwse troepen. Na de annexa-
tie door Polen in 1922 werden de Jo-
den in Vilnius onderdrukt: ze werden 
door de katholieke Polen gezien als 
Joodse Litouwers. 
Maar ook onder Pools bestuur was de 
Joodse gemeenschap actief via allerlei 
organisaties. In 1935 waren er 165 
Joodse organisaties in Vilnius geregi-
streerd, waaronder 72 welzijnsorgani-
saties.  
Misschien door het Poolse bestuur zijn 
er wat minder filatelistische sporen 
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Afb. 20 (ex. Gerhard Hahne) 
Deze brief stamt uit de Poolse periode van Vilnius en heeft een tweetalige afzen-
dervermelding: Hebreeuws en een wat Pools klinkende aanduiding. De illustratie 
komt uit een artikel in Lituania 2002 ; nr. 17 ‘Wilnas Einbinding in den Weltluftpost-
verkehr vor und während des 2. Weltkrieges / Gerhard Hahne’. Ook in het boek 
van Gerhard Hahne ‘Die Unflation der Markwährungen und das postalische Ge-
schehen im litauisch-polnischen Raum’ is een aantal van dit soort poststukken te 
vinden uit de periode van Midden Litouwen (p. 212, Hebreeuws, Engels en Duits-
klinkende naam, p. 229, Russisch en Hebreeuws, p. 279, Hebreeuws en Pools 
klinkende aanduiding). 

 
 
 

 
 

Afb. 21 (71 %) (ex. Jan Kaptein) 
Herdenkingsenvelop uit het moderne Litouwen. 
 

 
 

van de Joodse gemeenschap vanuit 
Vilnius, maar ze zijn er wel. 
Hiernaast zien we zo’n envelop met 
tweetalige afzendervermelding uit de-
ze periode. 
 
 
Tot slot 
 
Gedurende de laatste jaren van het on-
afhankelijke Litouwen waren er onge-
veer 200.000 Joden (ongeveer 7% van 
de hele bevolking). Na de inval van 
Duitsland in de Sovjet-Unie, is de 
meerderheid van de Joden die in Li-
touwen verbleven omgebracht. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren er in Li-
touwen nog 45.000 Joden overgeble-
ven, waarvan de meesten later emi-
greerden naar de Verenigde Staten of 
Israël. 
 
Over de hele wereld zijn er ongeveer 
20 miljoen Joden, dit is ongeveer  
0,5 % van de totale bevolking. Maar 
hierbij moet vermeld worden dat 12 % 
van de Nobelprijswinnaars Joden zijn. 
In de Verenigde Staten leven ongeveer 
6 miljoen Joden, in de Sovjet-Unie 2,5 
miljoen, in Israël 2,5 miljoen, in Ar-
gentinië, Frankrijk en Engeland, 0,5 
miljoen in ieder land. Veel Joden die 
leven in Zuid-Afrika waren oorspron-
kelijk afkomstig uit Litouwen.   
 
Literatuur 
 
Het oorspronkelijke artikel, dat als 
uitgangspunt voor dit artikel heeft ge-
diend: 
Žydai Lietuvoje / E. Jasiūnas 
In: Filatelistų draugijos Lietuva 
biuletenis (‘Lituania’ Philatelic Socie-
ty Journal) 1990; nr. 1 (208). – p. 15-
17 (in het Litouws) 
 
Jerusalem of Lithuania / Leyser Ran. –  
Recensie in: Bulletin Lithuanian 
Philatelic Society of New York 1984 ; 
no. 129. – p. 8442-8444 
 
The Jews of Lithuania : a history of a 
remarkable community 1316-1945 / 
Mash Greenbaum. – 1995. – 405 p. 
 
Veel informatie is via Internet te vin-
den, o.a.: 
http://litvakai.mch.mii.lt 
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TERUGKOMEN OP………. 
 
 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Natuurlijk moeten we terugkomen op ons fraaie 
Jubileumnummer. Zowel van auteurs als lezers 
kregen we complimenten. De eersten waren zon-
der uitzondering blij verrast hun bijdragen zo 
verzorgd terug te vinden en de laatsten overstelp-
ten bestuur en redactie met hun positieve reac-
ties. Dat geeft goede moed (voor het 25 jarig be-
staan ?). 
 

Speciale gelukwensen ontvingen we 
via Andrew Cronin van de “officers 
and members” van de Canadian Socie-
ty op Russian Philately. Natuurlijk 
zijn we benieuwd naar de recensies 
van het Jubileumnummer in de bladen 
van verwante filatelistenverenigingen. 
In het Maandblad werd er in ieder ge-
val opvallend aandacht aan besteed. 
Om ons verzamelgebied verder te 
promoten stellen we het Jubileum-
nummer gratis ter beschikking van (fi-
latelistische) bibliotheken. Inmiddels 
werden exemplaren verzonden aan de 
Bondsbibliotheek in Baarn, het Post-
museum in Stockholm (afb. 1), de 
Philatelistische Bibliothek in Hamburg 
en de Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
in Riga.  
We hopen dat we in de toekomst nog 
meer schenkingen kunnen doen. 
 
In HBG 39 
Afzender: de firma……. 
 
Veel firma’s in de Baltische landen 
vermeldden hun naam en adres in 
twee talen. Meestal de landstaal en, 
afhankelijk van de staatkundige situa-
tie, Russisch of Duits. Buitenlandse 
firma’s namen hun naam vaak ook op 
in de eigen landstaal. Als gevolg van 
politieke en staatkundige veranderin-
gen werden naamsvermeldingen aan-
gepast en kennen we daardoor brieven 
met firmanamen in drie talen.  
Vier talen op een brief komt ook voor 
zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld 
(afb. 2). Wie kan een brief met méér 
tonen ?   
 

 
 
Afb. 1 
 

 
 
Afb. 2 (71 %) 
Met aanvullend port belaste brief van RIGA naar DANZIG, 4-6 februari 1932. 
Sinds 21 december 1931 bedroeg het buitenlandport 35 santimi. De brief werd in 
Riga beport met twee maal het ontbrekende bedrag, “10 c”. In Danzig werd 15 Pfg. 
geïnd. 
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GELEZEN OVER DE FILATELIE VAN LITOUWEN 
 
 
 
Jan Kaptein 

 
 

Gerecenseerde tijdschriften of artikelen daaruit 
kunt u tegen porto- en/of kopieerkosten opvragen 
bij de secretaris (Lituania) of bij mij (Phillit, LPS 
Journal). 
 

Phillit 2002 (2 en 3) ; 
no. 29 en 30 

 
Antanas Jankauskas geeft in nummer 
29 een overzicht van stempels van 
particuliere post-ondernemingen na 
1990. Een aanvulling hierop staat in 
nr. 30. Veel aandacht weer voor plaat-
fouten: een aanvulling door S. 
Majauskas over de plaatfouten van de 
‘De Jure’-uitgave, die in Phillit 28 aan 
de orde waren geweest. 
Antanas Jankauskas neemt de lucht-
postserie Mi. 102-108 onder de loep 
en vind weer vele plaatfouten. Hij 
heeft ze echter niet allemaal gevon-
den: in nr 30 komt een aanvulling van 
de ons bekende Keimpe Leenstra. 
Verder inventariseert Antanas 
Jankauskas in nr. 30 de plaatfouten 
van de 2ct definitief uit 1937 (Mi. 
408). 

 
 

Lituania 2001 ; nr. 16 : Mit-
teilungsheft der For-
schungsgemeinschaft Li-
tauen im BDPh e.V. 

 
In dit nummer komt de nieuwe inde-
ling van de Michel aan de orde. Voor 
verzamelaars van Litouwen niet echt 
handig: Litouwen is nu te vinden in 
het derde deel, Midden-Litouwen in 
deel vier. Voor de Duitse bezetting in 
de eerste en tweede wereldoorlog heb-
ben we dan nog het deel met Duitsland 
nodig. 
 
Ook het moderne Litouwen krijgt al-
tijd aandacht in Lituania, deze keer 
onder andere met een artikel van Peter 
Haubner. Hij beschrijft de ontwikke-
ling van de machinestempels sinds 
1990. Hij geeft ook een aanvulling op 
een eerder artikel van Witold Fugale-
witsch over de Litouwse frankeerma-
chinestempels. 

Udo Klein neemt ons weer in be-
scherming tegen vervalsingen: deze 
keer de Darius-Girėnas opdrukken. 
Een van de langere artikelen is van 
Hans-Christoph von Lindeiner en gaat 
over de Litouwse Zeppelin-brieven uit 
het vroegere Memelgebied: de gang 
van zaken, de betreffende luchtsche-
pen en vluchten. Litouwen was een 
zgn. ‘Verdrags-staat’, en had op grond 
daarvan het recht om post met Zeppe-
lin-luchtschepen mee te geven, meest-
al vanaf Friedrichshafen. De post werd 
in Litouwen –meestal Kaunas- ge-
stempeld en naar Friedrichshafen of 
Berlijn gezonden, waar de poststukken 
het bijzondere stempel kregen. 
 
 
Lituania 2001 ; nr. 17 : Mit-
teilungsheft der For-
schungsgemeinschaft Li-
tauen im BDPh e.V. 
 
In dit nummer een leuk artikel van 
Andrzej Wydra over ‘Poststelle Ceiki-
niai’. Dit plaatsje is nu Litouws maar 
lag tot 1939 in Pools gebied, vlakbij 
Svencionys, en had een eigen post-
agentschap. In het artikel is natuurlijk 
een poststuk uit deze periode te zien, 
maar ook –en dat vind ik zo leuk- veel 
kaartmateriaal. Zo is er een kaart met 
het Poolse postnet-schema van het 
Vilnius-gebied uit deze periode. 
Ook Letland komt in Lituania aan de 
orde: ‘Riga Stelle”C” ‘. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was er veel 
vraag naar afstempelingen uit ‘Ost-
land’. Harry von Hofmann laat een 
aantal poststukken zien met als afzen-
dervermelding Riga Stelle “C”. Om de 
stempel-wensen van de filatelisten te 
vervullen werd in Riga Stelle “C” ge-
vestigd, waar deze verzamelaarspost 
werd behandeld. Hierdoor vinden we 
stempels van  

Reval, Kauen, etc. met een extra aan-
tekenstempel Riga, soms nog een ver-
trekstempel Riga, en een afzender-
stempel ‘Riga’ met de handgeschreven 
aanduiding Stelle “C“. 
Gerhard Hahne gaat uitgebreid in op 
de luchtpostverbindingen vanuit Vil-
nius vóór en tijdens de Tweede We-
reldoorlog. De geschiedenis van Vil-
nius weerspiegelt zich natuurlijk ook 
in de luchtpost: pas 15 juli 1938 was 
de eerste vlucht van Vilnius naar Kau-
nas. 
 
 
Lituania 2001 ; nr. 18 : Mit-
teilungsheft der For-
schungsgemeinschaft Li-
tauen im BDPh e.V. 
 
Udo Klein besteed aandacht aan de 
vervalste ‘Paroda’-stempels van Kau-
nas en Klaipeda. Deze stempels wer-
den tussen 1922 en 1927 gebruikt, 
maar komen voor op brieven met 
postzegels, die al in 1920 niet meer 
geldig waren! 
Gerhard Hahne reconstrueert een hele 
familiekroniek uit poststukken. De 
lotgevallen van Dr. Schumacher en 
zijn familie zijn aan de hand van post-
stukken te volgen. 
 
Verder in dit nummer nog een artikel 
over de geschiedenis van de Universi-
teit van Vilnius door Andrzej Wydra. 
Deze geschiedenis is geïllustreerd met 
moderne zegels, maar ook met veel 
poststukken uit de Poolse periode. In 
1955 wijzigde de naam van de univer-
siteit in de V. Mickevičius-Kapsukas-
Universiteit, naar de grondvester van 
de Litouwse Communistische Partij. 
In 1989 komt de oude naam terug: de 
Vilnius Universiteit. 
Hiernaast (afb. 1) zien we een post-
stuk uit de Sovjet-periode met de aan-
duiding Kapsukas-Universiteit. 
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Afb. 1 (72 %) (ex. Jan Kaptein) 
Postwaardestuk uit de Sovjet-periode, 
waarop de Unversiteit van Vilnius 
wordt aangeduid als Kapsukas-
Universiteit. Uitgegeven ter gelegen-
heid van het 400 jarig bestaan van de-
ze oudste universiteit van de Sovjet-
Unie. Ook de bijgeplakte postzegel en 
het speciale stempel herdenken deze 
mijlpaal (1979). 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2  (ex. Miron Lam) 
Kaart, uitgegeven door de regio Wilna 
(Vilnius). 
Op 8 november 1906 werden er 25 
post- en telegraafregio’s ingesteld, die 
niet samen vielen met de provincies. 
Deze regio’s produceerden ook eigen 
postkaarten, o.a. Riga en Vilnius. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

“Lithuania” Philatelic So-
ciety (LPS) Journal 2000 
(1) ; no. 230 

 
Het artikel van Vytautas Doniela over 
de Zeppelins in Litouwen uit ons jubi-
leumnummer, is nu ook in dit tijd-
schrift gepubliceerd. Een kort artikel 
van Vladas Miežanskas gaat in op de 
exacte periode van de Sovjettarieven 
in Litouwen, 16 februari 1941 tot en 
met 20 juli 1941. Als een soort ver-
volg hierop: van Vytautas Doniela is 
een groot artikel over de civiele post 
in de Ostland-periode in Litouwen, 
gebruikte zegels, tarieven, stempels, 
etc.  

In hetzelfde nummer van LPS schrijft 
hij over de dienstpost van Ostland en 
inventariseert de gebruikte postkanto-
ren en hun stempels. 
 
 
POW Correspondation  
WW I / by V. Vinokur and 
M. Lam. – In: POCHTA :  
The Journal of the Austral-
ian & New Zealand Society 
of Russian Philately 2003 ; 
33 (january) 
 
Er waren zo’n 2,5 miljoen krijgs 
gevangenen binnen de Russische 
grenzen, maar de correspondentie 

werd uiteraard westwaarts gestuurd. In 
Rusland zelf is dus weinig filatelis-
tisch materiaal te vinden op dit gebied, 
maar in het westen is weinig interesse 
hiervoor. Het artikel inventariseert en 
beschrijft de soorten kaarten die voor 
post door krijgsgevangenen gebruikt 
werden. 
Sommige regio’s drukten al eigen 
postkaarten (afb. 2) en gingen dit ook 
doen voor de post van krijgsgevangen, 
zo ook Vilnius met de aanduiding 
Вил. п.-т. Окр. (Vilenskiy post and 
telegraaf regio). 
Van Riga zijn geen exemplaren be-
kend.   
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LETLAND, POSTALE AANWIJZINGEN - 2 
 
 
 
Ruud van Wijnen 

 
 

Het eerste artikel met beschrijvingen en een po-
ging tot catalogisering van de in Letland gebruik-
te stempels met postale aanwijzingen werd ge-
publiceerd in HBG 39 van december 2001. Vorig 
jaar ging alle aandacht uit naar ons Jubileum-
nummer. Daarin was ondermeer een bijdrage op-
genomen van Sven Kraul. In “Sūtītāja laka” be-
schreef hij twee, tot dan toe onbekende, stempels 
die op het postkantoor van Riga werden gebruikt 
om aan te geven dat de afzender zijn eigen lak 
had meegebracht om waardebrieven te verzege-
len. 
 

In het eerste artikel werd aandacht be-
steed aan de geschreven en gestem-
pelde aanwijzingen met de trefwoor-
den Adresāts (geadresseerde), Atpakaļ 
(retour) en Atsacījies (geweigerd). 
Het overzicht van de bekende stem-
pels heb ik, om praktische redenen, 
aangepast. Het ziet er nu als volgt uit: 

Trefwoorden in het Lets:  Nederlandse vertaling: 
- Adresāts   Geadresseerde 
- Atpakaļ   Retour 
- Atsacījies  Geweigerd 
- Glabasāšanai  Te bewaren 
- Izziņa   Informatie (van het adressenbureau) 
- Kastītes   Brievenbus 
- Laka   Lak 
- Otrā   Tweede 
- Pieprasīta  Afgehaald 
- Saņemta   Ontvangen 
- Vietējs   Lokaal 
 
Niet-Letstalige trefwoorden: 
- Inconnu   Onbekend 
- Retour   Retour 

 
 
 

Glabasāšanai  
 

Glabasāšanai of Uz glabašanu (meer-
dere spellingswijzen komen voor) be-
tekent “te bewaren”. 
Vooral in roerige tijden, maar ook in 
de gewoonte van alledag, komt het 
voor dat de post met brieven en kaar-
ten blijft zitten. De geadresseerde is 
onbekend, verhuisd, overleden of wei-
gert een poststuk in ontvangst te ne-
men. De afzender is inmiddels ook 
verhuisd of anderszins vertrokken, 
overleden of heeft zijn naam en adres 
niet vermeld. Dat laatste is bijna altijd 
het geval bij wenskaartjes. 

 
In kleine plaatsen en op het platteland 
wisten postbodes meestal wel raad met 
onduidelijke of onjuiste adressen.  

Ook verhuizingen ontgingen hen niet. 
Ze kenden hun klanten. Menig post-
stuk vond daardoor alsnog zijn be-
stemming. In steden was dat natuurlijk 
niet of veel minder het geval. Daar 
kon echter wel het adressenbureau 
worden ingeschakeld.  
(zie het volgende hoofdstuk Izziņa). 
 
Poststukken, die ondanks alle inspan-
ningen, onbestelbaar zijn, worden 
door de posterijen verzameld op het 
bureau der rebuten. In Letland bevond 
zich dat in Riga. Daar werd alsnog ge-
tracht het juiste adres van de geadres-
seerde of de afzender te achterhalen, 
ondermeer door het openen van brie-
ven. Lukte het ook de rebutendienst 
niet een poststuk te bezorgen of te re-
tourneren, dan werd  

het na een bewaarperiode, vernietigd. 
 
De oudste stempels stammen uit 1922. 
Daarvoor (en later altijd nog op kleine 
postkantoren) schreven de postbeamb-
ten hun aanwijzingen, vaak voorzien 
van een toelichting waarom het betref-
fende poststuk niet kon worden be-
zorgd (afb. 7,8,9). 
 
Dat de oudste stempels uit 1922 
stammen is niet verwonderlijk. Met 
name gedurende de eerste naoorlogse 
jaren verbleven vele geadresseerden 
niet meer op de adressen die de afzen-
ders nog kenden van voor de oorlog. 
De Letse vrijheidsoorlog maakte, ook 
wat dat betreft, de situatie er niet beter 
op. In tegendeel.       
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Afb. 7 (82 %) 
1921. RIGA, onvoldoende gefrankeer-
de lokale briefkaart. Aanvullend beport 
met 200 kapeikas. Omdat zowel de 
geadresseerde als de afzender onbe-
kend waren werd met rode inkt op de 
kaart vermeld: “ Uz Rigu tāļakai gla-
bašanai adresata neatrašanas un gla-
bašanas tērmiņa notecešanas dēļ  1-
IX-21g.”.  Naar het bureau der rebuten 
in Riga omdat geadresseerde onbe-
kend is en de bewaar periode afgelo-
pen, I-IX-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8 (83 %) 
1921. Ongefrankeerd verzonden brief-
kaart van RIGA naar SALDUS. In Riga 
met 400 kapeikas  aanvullend port be-
last. In Saldus werd op de kaart ver-
meld: “Us glabaschanu. Adresats no 
saņemschanas atsakas”.  Te bewaren. 
Geadresseerde niet verschenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 9 (84 %) 
1921. Onbestelbare briefkaart van 
SMILTENE naar ALUKSNE. Onder het 
adres werd vermeld: “Nav peeprasita 
un glabašanas laika notecešanas dēl. 
P.-t. eered.”.   Niet afgehaald en be-
waartijd verstreken. En aan de boven-
zijde “Rigu – glabašanai”. Naar Riga – 
te bewaren.  
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Nr                    Stempel Maten 
 (mm) 

Periode                Opmerkingen 

1  

 

 
l.  45 
h  7/4½     
 
l. 32 
l. 30½ 
l. 28½ 
l. 16 
 
 

 
1922 

         Te bewaren       afb. 10 
 
          Bewaartijd afgelopen 
              en geadresseerde 
               niet verschenen. 
                  p.t. beamb. 
 
Dit zijn twee afzonderlijke stem-
pels, 
gebruikt in Daugavpils. 

2  

 
 

 
l. 53½ 
l. 31 
l. 32 

 
1922 

Bewaartijd afgelopen, geadres-
seerde 
              niet verschenen. 
              Hoofd van het kantoor: 
 
Gebruikt in Limbaži. 

3  

 

 
l. 64 
l. 44 
l. 22 
l. 22 

 
1922 

 
         Bewaartijd verstreken 
en geadresseerde niet verschenen 
                       Kant. chef: 
                   P.-t. beambte : 

 
afb. 11

4   
l. 48½ 
l. 32½ 
l. 54 
l. 35 

 
1932 

 
          Retour afzender 
       Naar Riga ter bewaring, 
  Termijn verstreken en ontvanger 
              niet verschenen. 

5   
l. 49 
 
 
l. 42 
 

 
1937 

 
             Te bewaren. 
       Bewaartijd verstreken en 
  Geadresseerde niet verschenen 

  
6  

 
 

 
l. 47 
l. 49½ 
l. 30 

 
1937 

 
       Retour – bewaartijd  
  verstreken en geadresseerde 
  niet verschenen 
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Afb. 10 (89 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11 (83 %) 
 
 
Izziņa 

 
De bezorging van een brief of kaart 
wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk 
als de adressering onjuist, onvolledig  
of veranderd is. Of, de geadresseerde 
is korter of langer geleden verhuisd. 
Allemaal lastig voor de postbode. Op 
het platteland en in kleine stadjes wis-
ten de postbodes  er meestal wel raad 
mee. Men kende zijn “klanten” per-
soonlijk. In grote steden werd getracht 
de juiste adressen te achterhalen door 
aan de postkantoren verbonden adres-
senbureaus. 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 12 

       
  1 

    

 
  1920 

       
        Adres niet geregistreerd                            
    Verhuisd naar …..………………… 
    straat Nr ……. appart. Nr ….. 
           
            Post-tel. beambte: 
 

 
  2 
 

 

  
 1927- 
 1936 

                                                     Afb14 en.16
 
 
NIET GEREGISTREERD OP HET 
ADRESSENBUREAU 
VERHUISD NAAR………………... 
STRAAT Nr ………….. APP. Nr…. 
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Afb.13 (84 %) 
RIGA, 4 jan. 1922,  lokale briefkaart. Op het strookje, gescheurd uit een of ander 
postformulier, vermeldt “Post Brauns”  van het 1ste stadspostkantoor van Riga dat 
geadresseerde niet meer woont op nummer 10  in de Augustinstraat. 
Over het adres werd met rode inkt geschreven: “Uz Rigu talakai glabasānai 1/IV 
Glabasānas termins notecenas dēl”, d.w.z. Als rebut naar Riga, bewaartermijn af-
gelopen”. 

In bijna alle gevallen vermeldden de 
adressenbureaus de resultaten van hun 
zoektocht, IZZIŅA, op strookjes. Iz-
ziņa kan het best vertaald worden met 
“informatie”. De strookjes werden op 
het betreffende poststuk geplakt. Bleef 
een poststuk na alle naspeuringen uit-
eindelijk toch onbestelbaar, dan werd 
het teruggezonden aan de afzender. 
Die kon op het strookje zien, waar de 
persoon aan wie hij iets wilde schrij-
ven, allemaal niet woonde…… 
 
Strookjes komen voor in allerhande 
soorten en maten:    
 blanco strookjes met geschreven 

informatie (afb. 13), 
 blanco strookjes met gestempeld 

opschrift (afb. 14), 
 blanco strookjes met stempel met 

keuzemogelijkheden (afb. 15), 
 gedrukte strookjes (afb. 19). 
 
Ook komt het voor dat izziņa-stempels 
direct op een poststuk werden ge-
plaatst (afb. 17).

 
 
 

De blanco strookjes werden vaak gemaakt van op het postkantoor of adressenbureau aanwezige papierresten of overtollige 
formulieren. Ze verschillen dan ook in papiersoort, kleur en formaat. Hieronder een aantal voorbeelden (afb. 14). 
 

 
 
   Rigas pasta Kontora 
             issiņa 
 Adresats nav atrodams 
 
 en 
 
   Rigas pasta kantora 
             izziņa 
 Adresats nav atrodams 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    Postkantoor Riga 
          informatie 
Geadresseerde onbekend 

 

    
 
Bekend uit 1921 

 

    
 
 
 
Bekend uit 1928 
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In het begin van de jaren 30 werd de 
aanduiding van het postkantoor in het 
stempel veranderd  in hoofdpostkan-
toor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 14 (80 %) 
Briefkaart van KÖLN naar MAJORI, 
1933. De geadresseerde bleek ter 
plaatse onbekend en ook het adres-
senbureau in RIGA kon geen uitkomst 
bieden. De kaart werd geretourneerd. 
 

 

 
 

 

De oudste afdruk van een izziņa-stempel waarop kon aangekruist waarom een poststuk onbestelbaar was stamt uit 1923. Op-
vallend genoeg werd het gebruikt op het 2de stads-postkantoor in Riga. Hieronder een aantal afbeeldingen (afb. 15). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 15 (100 %) 

Bekend uit 1931 
 

Bekend uit 1936 

 

  
 Riga 2,  1923 

 

  
 Riga 5, 1927 



 

50   | HET BALTISCHE GEBIED 42                              2003/1   -   15 JUNI 2003 

Izziņa-stempels van dit type zijn ook bekend van de postkantoren Riga 3, Riga 4, Majori, Kuldigā en Mellužu. (afb. 16) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 16 (77 %) 
Briefkaart van SLOKA naar MELLUŽU, 
augustus 1933. Met veranderd adres 
doorgezonden naar Dubulti, omdat de 
geadresseerde (volgens de vermelding 
op het strookje) daarheen verhuisd 
was.  

 
 
 

 
 

 
 

De diverse stempels vermelden de 
volgende redenen van onbestelbaar-
heid: 

 
 
Adresāts  nav atrodams  Geadresseerde onbekend 
atteicās pieņemt   weigert aanname 
nebija mājās   niet thuis 
pārgājis    verhuisd 
miris    overleden 
aizbraucis ……….  vertrokken naar …….. 
atsakās saņemt   weigert ontvangst 
pārgājis dzīvot    verhuisd naar ……. 
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Afb. 17 (81 %) 
Briefkaart van TALLINN naar “Latvija”, 
zonder plaatsnaam. 1930. 
Het postkantoor Riga 2 plaatste het iz-
ziņa-stempel direct op het poststuk. 
Er wordt vermeld dat de Stacijas iela 
onbekend is. Volgens het adressenbu-
reau zou de geadresseerde verblijven 
op nummer 22 in de Antonijas straat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 18 (84 %) 
In Daugavpils kon de postbode in het 
stempel vermelden dat de geadres-
seerde op het aangegeven adres on-
bekend is, maar dat die volgens infor-
matie elders verblijft. 
De kaart werd met veranderd adres 
doorgezonden naar het districtszie-
kenhuis. Daar was de patient echter 
onbekend. Navraag leerde dat hij in 
het militaire hospitaal verbleef.  
 
 
 
 
 
In Ventspils werd een vergelijkbaar 
strookje gebruikt.     
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Gedrukte strookjes zijn alleen bekend van het hoofdpostkantoor in Riga. Drie bekende vormen, waarvan de afmetingen overi-
gens niet al te regelmatig zijn, worden hieronder afgebeeld (afb. 19). 

 
 

 
 
1931 

 

 
1934-1940 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1941 

 
 

 
 
Afb. 20 (84 %) 
Brief van RIGA naar een dorpje in het district Rezekne. Verzonden via RESEKNE. 
In LUDSE in getracht het juiste adres van de geadresseerde te achterhalen. “Iz-
ziņai Ludzi” en “Zikmaņa dzīves vieta nav Zikmana”. Informatie Ludza, woon-
plaats van Zikman onbekend.  

 
Duidelijk is wel dat de Letse post heel 
wat tijd en moeite spendeerde aan het 
vinden van de geadresseerde in het 
geval de adressering niet klopte. De 
reden is dat zij verantwoordelijk was 
voor de bezorging en die opgave ken-
nelijk serieus nam. 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt wel 
duidelijk dat izziņa-stempels en ge-
drukte strookjes alleen werden ge-
bruikt in Riga, een aantal stadjes en de 
drukbezochte badplaatsen van Riga-
Jurmala. 
Elders werd het resultaat van naspeu-
ringen “gewoon” met de hand op het 
poststuk vermeld (afb. 20).   
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DE IN 1992 UITGEGEVEN BELASTINGZEGELS VAN LITOUWEN 
 
 
 
Leonas Veržbolauskas 

 
 

Op 11 maart 1990 herstelde Litouwen haar onaf-
hankelijkheid, maar het zou nog bijna twee jaar 
duren voordat er nieuwe belastingzegels werden 
aangemaakt. Een regeringsdecreet van 31 juli 
1991 verplichtte staatsinstellingen om belasting 
te heffen op bepaalde werkzaamheden en docu-
menten.  

De heffingen moesten voldaan worden 
met belastingzegels tot een bedrag van 
50 roebel, waarbij de Bank van Li-
touwen de verkoop van de belasting-
zegels in goede banen moest leiden. 
De postautoriteiten van Litouwen ga-
ven opdracht tot het drukken van 
nieuwe belastingzegels en overhan-
digden op 10 januari 1992 de ontwer-
pen aan de Litouwse drukker Spin-
dulys. Deze firma drukt ook de post-
zegels van Litouwen. Spindulys drukte 
met voortvarendheid de belastingze-
gels, en deze waren gereed voor uitgif-
te op 12 februari 1992. 
 
De belastingzegels tonen een ontwerp 
dat op Litouwse postzegels welbekend 
was – het nationale embleem van de 
witte ruiter, Vytis, te paard met in de 
ene hand een zwaard en in de andere 
een schild. De Vytis werd voor het 
eerst als staatsembleem gebruikt in de 
14e eeuw. De aanvallende ruiter maak-
te zijn debuut op de Litouwse postze-
gels in 1919. 
De belastingzegels van 1992 tonen de 
Vytis met afmetingen van 30 bij 50 
mm. In aanvulling op het Vytis-
embleem vertoont het ontwerp een 
netwerk van lijnen. Die lijnen hebben 
per zegel een andere kleur. De deno-
minaties van de belastingen en de 
kleuren van de netwerklijnen zijn: 1, 
geel; 2, lichtblauw; 5, blauw; 10, olijf-
groen; 20 , groen, en 50, rood. Iedere 
belastingzegel geeft met een simpel 
getal de denominatie aan. Er zijn geen 
letters of symbolen om de munteen-
heid aan te duiden omdat op het tijd-
stip dat de zegels werden gedrukt Li-
touwen bezig was met het invoeren 
van een nationale munteenheid. Om 
dezelfde reden dragen de postzegels 
getallen zonder valuta-aanduiding. 
Oorspronkelijk verwezen de getallen 
op de belastingzegels naar roebels.  

Naderhand zouden zij naar nog twee 
andere munteenheden verwijzen. 
De belastingzegels werden vervaar-
digd in vellen van 25 op wit papier 
met een watermerk bestaande uit ge-
prononceerde vertikale en flauwe ho-
rizontale lijnen. De belastingzegels 
zijn niet geperforeerd of gegomd. 
De inflatie noodzaakte de regering om 
haar vorige dekreet inzake belasting-
zegels te herzien. Onder het nieuwe 
dekreet vam 2 juni 1992 konden de 
belastingen betaald worden met belas-
tingzegels tot een totaal van 200 roe-
bel, waarbij het Ministerie van Finan-
ciën verantwoordelijk was voor de 
uitgifte van de belastingzegels. 
Een provisorische nationale munteen-
heid, de talonas, werd per 1  
oktober 1992 ingevoerd, gevolgd op 
12 maart 1993 door weer een nieuw 
dekreet op de belastingzegels. Dit de-
kreet vermeldt dat de rijksbelastingen 
konden worden betaald met belasting-
zegels tot een totaal van 200 talonas. 
De definitieve nationale munteenheid 
litas werd op 25 juni 1993 ingevoerd. 
Op 11 augustus 1993 verduidelijkte de 
regering dat de rijksbelastingen kon-
den worden betaald met belastingze-
gels tot een bedrag van 50 litas in 
waarde. Uiteindelijk, op 10 september 
1993 legde het Ministerie van Finan-
ciën vast dat de belastingzegels een 
waarde zouden hebben van 1, 2, 5, 10, 
20 en 50 centai (Litouwse centen). 
Dit dekreet bepaalde dat de belasting-
zegels door de Rijksspaarbank ver-
kocht zouden worden aan privéperso-
nen en aan rechtspersonen en zouden 
worden geleverd door het Ministerie 
van Financiën. 
 
Voornoemde dekreten werden samen-
gevat in de “Wet Zegelrecht” van 23 
juni 1994, en een schrijven d.d. 24 mei 
1995 van het Ministerie van Financi-
en. 

         
 
Hierin zijn de regels voor de verkoop 
van belastingzegels neergelegd. 
De belastingzegels werden uitgegeven 
in kleine hoeveelheden. De zegels met 
een denominatie van 50 c zijn voor het 
merendeel opgebruikt. De zegels met 
lagere denominaties hebben geen 
praktische waarde en worden niet 
meer gebruikt. 
 
Leonas Verzbolauskas, in 1929 in Li-
touwen geboren, begon op 10-jarige 
leeftijd postzegels te verzamelen. 
Naast Litouwse postzegels en belas-
tingzegels verzamelt hij zegels en 
poststukken van vele andere Europese 
landen. 
 
[vertaler: Joop van Heeswijk] 
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STANDBEELDEN… 
 
 
 
Jan Kaptein 

 
 

Na de oorlog in Irak zagen we het omvertrekken 
van de standbeelden van Saddam Hussein. Met 
machtswisselingen geen ongewoon beeld: de 
oude machthebbers wil men uit het geheugen 
wissen. Dit gebeurde ook in de Baltische landen 
bij de meest recente grote machtswisseling, de 
herkregen onafhankelijkheid. Op postwaarde-
stukken en ander filatelistisch materiaal uit de 
Sovjet periode komen we veel standbeelden en 
monumenten tegen. Veel van deze ‘helden’ en 
oude machthebbers zijn nu uit het stadsbeeld 
van de Baltische steden verdwenen. 
 

Vilnius: Lenin van zijn 
voetstuk 

 
Hiernaast zien we hoe Lenin in Vilni-
us van zijn voetstuk werd gehaald 
(afb. 11). 
Het standbeeld stond ook op een bij-
zondere plaats: het Lenin-plein (afb. 2 
en 3). Lenin stond met z’n gezicht 
naar het voormalige KGB-gebouw. In 
dit hoofdkwartier van de Sovjet Ge-
heime Dienst (KGB) was tijdens de 
oorlog de Gestapo gevestigd en daar-
voor, in 1940, de NKVD (voorloper 
van de KGB). Een gebouw met ge-
schiedenis. Hetzelfde gebouw huis-
vestte vóór de Tweede Wereldoorlog –
Vilnius was nog Pools- de Poolse poli-
tie. Tijdens de tsaren was hier de tsa-
ristische gendarmerie gevestigd. Nu is 
het –toepasselijk- het ‘Museum van de 
genocide’, beter bekend als het KBG-
museum. Van 1944 tot 1953 zijn hier 
zo’n 15.000 mensen gebracht voor 
ondervraging.  
Ook het Lenin-plein heeft voor Litou-
wers een bijzondere betekenis. Hier 
werden de leiders van de anti-
Russische opstand van 1863-1864 op-
gehangen en begraven. Dit grootste 
plein van Vilnius heet nu het Lukis-
kes-plein. 

                                                           
1Foto van de internetsite van het Po-
lish  Cultural Institute, Londen, 
www.polishculture.org.uk 

 
 
Afb. 1 
In Augustus 1990 wordt het standbeeld van Lenin aan het vroegere Lenin-plein 
verwijderd. 
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Grutas Park 
 

Vlakbij Druskininkai vinden we een 
van de merkwaardigste musea van 
Oost-Europa: ‘Grutas Park’, ook wel 
 ‘Stalin World’ genoemd. De collectie 
bestaat uit standbeelden uit de Sovjet-
periode, die hier in het park een nieu-
we plek hebben gevonden. Lenin, Sta-
lin en de communistische Litouwse 
held Kapsukas lagen jaren in de ach-
tertuin van de Dailes Studija-
supermarkt, waar ze na 1991 waren 
gedumpt. In 1999 schreef de regering 
een prijsvraag uit: wat moest er nu met 
de beelden gebeuren. De miljonair Vi-
liumas Malinauskas won de prijsvrrag 
met het idee om een openlucht-park in 
te richten met deze standbeelden. Dit 
werd Grutas Park, dat ook een waar-
schuwing moest zijn voor toekomstige 
generaties. Om te laten zien hoe erg 
het oude regiem was, is ook een straf-
kamp nagebouwd. Het idee om de be-
zoekers in open wagons naar het the-
mapark te deporteren, vonden de auto-
riteiten te ver gaan. 
Het standbeeld van Lenin, dat ooit in 
Vilnius op het Lenin-plein stond, is nu 
hier te vinden (afb. 4). De beide benen 
zijn er weer aangezet, maar hij mist 
nog de duim van de rechterhand. 
Natuurlijk is ook Stalin hier te vinden. 
Het beeld van de dictator, dat in de ja-
ren tachtig nog tegenover het station 
van Vilnius stond, is in dit park te-
rechtgekomen. 
 

 
 

Afb. 4  
Het beeld van Lenin, nu als toeristi-
sche attractie. 
 

 
 
Afb. 2 (ex. Bert Hoflund) 
Postwaardestuk uit de Sovjet periode. Hier zien we nog het beeld van Lenin in vol-
le glorie op het plein staan. 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 3 (75 %) 
Achterzijde van een envelop, uitgegeven door de LTSR in 1968. In ‘Meninių Vokų 
katalogas’ van Kostas Aleksynas nr. 512. Op de rechterzijde zien we nog het beeld 
van Lenin op het plein. 
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Afb. 5 (72 %) 
Postwaardestuk met op de voorgrond het bekende standbeeld van Kapsukas sa-
men met Lenin. Uitg. 20.05.88. Met de nationalistische protesten in 1991 werd  
beeld bij de Universiteit van Vilnius onthoofd. 
Viliumas Malinauskas redde en repareerde het beeld, zodat het nu weer met vele 
andere te zien is in het Grutas Park (afb. 9). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 6 (72 %) 
Postwaardestuk met het standbeeld van Kapsukas geplaatst in 1952  tegenover 
het stadhuis, gemaakt door Petras Vaivada. Nu in het Grutas Park. 

 

Kapsukas 
 
Ook het bekende beeld van Kapsukas 
samen met Lenin (afb. 5) is nu in het 
Grutas Park te vinden. Het beeld stond 
bij de Universiteit van Vilnius en 
symboliseerde de broederschap tussen 
het Litouwse en Russische volk. El-
ders in dit nummer zagen we al dat de 
Universiteit van Vilnius in 1955 werd 
omgedoopt tot Kapsukas Universiteit.  
Naar aanleiding van het 400-jarig be-
staan in 1979 werd het standbeeld van 
Kapsukas met Lenin geplaatst. 
 
Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-
1935)2 was een van de organisatoren 
en leiders van de Litouwse Kommu-
nistische Partij. 
In 1903 werd hij lid van de Litouwse 
Sociaal-Democraten.Hij nam deel aan 
de revolutie van 1905-1907 in Litou-
wen, kwam in de gevangenis en ging 
vanaf 1907 in ballingschap. 
In 1914 kreeg hij in Krakow contact 
met Lenin en emigreerde daarna naar 
Engeland en de Verenigde Staten. 
Daar was hij redacteur van Litouwse 
Sociaal-Democratische bladen. In 
1917 was hij weer in Petrograd te vin-
den, werd lid van de RSDLP(B) en 
redacteur van de eerste Litouwse Bol-
sjewistische krant ‘Tiesa’, de Waar-
heid. Na de oktoberrevolutie van 1917 
was Kapsukas commissaris van de 
Sovjetregering over Litouwse Zaken 
en lid van het Centrale Comité van de 
Litouwse Kommunistische Partij. 
 
Bij het aantreden van de eerste Li-
touwse Sovjet Regering (1918-1919) 
werd hij de voorzitter.Van 1920-1921 
deed hij ondergronds werk in Vilnius, 
maar week daarna uit naar Moskou. 
Daar vervulde hij allerlei functies. 
 
Als belangrijke leider van de Litouwse 
communisten, werd hij met meerdere 
standbeelden geëerd (afb. 5 en 6), die 
nu in Grutas Park te vinden zijn. 
Er werd zelf een plaats naar hem ge-
noemd: Mariampolė werd in 1955 
veranderd in Kapsukas (afb. 7). 
In 1990 kwam de oude naam weer te-
rug: Marijampolė (afb. 8). 
  

                                                           
2Informatie over communistische kop-
stukken is te vinden in de ‘Great Soviet 
Encyclopedia’. De Engelse versie van 
deze encyclopedie is nog beschikbaar 
in de Openbare Bibliotheek Utrecht. 
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Afb. 7 (100 %) 
Deel van een maximumkaart met een 
door de USSR uitgegeven postzegel 
met Kapsukas en het Sovjet-stempel 
van de plaats Kapsukas. 
 
 

 
 

Afb. 8 (100 %) 
Stempel Marijampolė. 

 
 
 
 
 
 

Chernyakhovsky 
 
Pro-sovjet tegenstanders van de onaf-
hankelijkheid en oorlogsveteranen 
verzamelden zich in juni 1991 bij het 
monument van de oorlogsheld gene-
raal Chernyakhovsky in Vilnius (afb. 
10, 11 en 12). Het plein met het mo-
nument in het centrum  heette oor-
spronkelijk ook ‘Chernyakhovsky-
plein’ en de generaal was daar bij het 
monument begraven. Na de onafhan-
kelijkheid besloot men het plein ‘Sa-
vivaldybes aikste’ – Gemeente plein – 
te noemen. In de jaren negentig is de 
generaal opgegraven en samen met het 
monument naar Rusland getranspor-
teerd. 
 

 

 
 
Afb. 9  
De maker van het beeld, Konstantinas 
Bogdanas, vertelt in een interview3 
over opzet van dit kunstwerk. Het 
grootste probleen was dat beide man-
nen klein waren, maar Lenin ideolo-
gisch hoger. Lenin is dus iets groter 
gemaakt en Kapsukas vraagt om ad-
vies. 
                                                           
3Zie: www.balticsww.com/lenin_to_ 
zappa.htm 

 
 

Afb. 10 (72%)  
Postwaardestuk, uitgegeven 20/V-58, met het standbeeld van generaal  
Ivan  Chernyakhovsky in Vilnius. Hij was de jongste frontcommandant van het Ro-
de Leger in Tweede Wereldoorlog. Op voorspraak van maarschalk Zhoekov werd 
hij commandant van het 3e Wit-Russische front en speelde zo een rol bij de inname 
van Minsk, Vilnius en Kaunas. Op 18 februari 1945 sneuvelde hij. Hij werd in Vilni-
us begraven. 
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Afb. 12b (70 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11 (71 %) 
Nog een postwaardestuk met het 
standbeeld van Cherniakhovsky, 
Uitgegeven 25.04.86.  
 
 
 
 
Afb. 12a (82 %) 
In de voormalige Sovjet-Unie werden 
ook veel prentbtiefkaarten, met inge-
drukt zegel uitgegeven, postwaarde-
stukken dus.  
Hiernaast een kaart, postwaardestuk, 
met het monument van generaal 
Chernyakhovsky. 
 
 
 
 
 
Vilnius:  
partizanen-monument 
en Zigmas Angarietis 
 
Hiernaast zien we nog twee postwaar-
destukken (afb. 13 en 14) met monu-
menten die vanuit Vilnius naar Grutas 
Park gebracht zijn. 
Van het ‘paminklas tarybiniams parti-
zanams ir pogrindininkams’ (afb. 13) 
zien we hiernaast een foto uit Grutas 
Park. 
Het monument van de Sovjet partiza-
nen was in 1983 in het stadspark van 
Vilnius bij Komsomol straat geplaatst. 
De straat heet nu Pylimo en het mo-
nument is in 1990 verwijderd. In 1999 
is het herplaatst in Grutas Park. Een 
hele klus, want het is gemaakt van ko-
per en weegt 110 ton. De Litouwse 
beeldhouwers A. Zokaitis en  
J. Kalinauskas zijn de makers van het 
monument. 
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De ondergrondse beweging van de 
Sovjet partizanen was geinspireerd 
door Moskou in 1941-1944, maar 
werd niet echt gesteund door de lokale 
bevolking. Om zich te bevoorraden 
roofden ze bij de plaatselijke bevol-
king en degenen die tegenstand boden 
werden vermoord. 

 
 

Ook de communistische leider Zigmas 
Angarietis (echte familienaam Alek-
sa), geb. 1882, had een standbeeld in 
Vilnius (afb. 14). 
Het Centrale Comité van de Litouwse 
communisten werd in november 1918 
uitgebreid met Zigmas Angarietis-
Aleksa en Kapsukas. Zij waren in het 
geheim vanuit Moskou gestuurd.  

 
Vilnius: 
nieuwe standbeelden 

 
In Vilnius zijn ook nieuwe standbeel-
den geplaatst. De stad had nog geen 
standbeeld van de grondlegger van 
Vilnius als hoofdstad groothertog Ge-
diminas (1316-1341). In september 
1996 werd een standbeeld geplaatst op 
het plein bij de kathedraal. 
 
In november 1996 werden op het dak 
van de kathedraal ook de beelden ge-
plaatst van St. Stanislav, Helena en 
Casimir. De beelden waren verwijderd 
en vernietigd door de Sovjets in 1950, 
toen de kathedraal een ‘Atheisme-
Museum’ werd.  
Aan de hand van oude foto’s maakten 
beeldhouwer Stanislovas Kuzma en 
technikus Vytautas Navickas nieuwe 
beelden. In 1988 werd de kathedraal 
terug aan de Kerk gegeven. In 1989 
werd de sarcofaag van St. Casimir, de 
patroonheilige van Litouwen, terug 
naar z’n oude plek in deze kerk. Zijn 
relieken waren in 1952 overgebracht 
naar de Petrus en Paulus-kerk. 

 
 
 
Afb. 13 (72 %) 
Uitgegeven 17.07.86. 
 
 
 

 
 
Afb. 14 (72 %) 
Postwaardestuk, uitgegeven 8/V-74, met ‘paminklas Zigmui Aleksai-Angariečiui’, 
nu in Grutas Park. 
Eind 1918 en begin 1919 was Angarietis Volkcommissaris voor Binnenlandse Za-
ken van de eerste Sovjet regering van Litouwen.  
In de ‘Great Soviet Encyclopedia’ is zijn biografie te vinden onder de naam Zigmo 
Ionovich Angariečio.  
De afloop is in deze encyclopedie niet zo te vinden: na het non-agressiepact tus-
sen de Sovjet-Unie en Duitsland werden in Moskou activisten van Europese Com-
munistische Partijen gearresteerd en vermoord. Onder hen was de Litouwer Anga-
rietis (1940). 
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Afb. 12a (77 %)  
Kaart, postwaardestuk, met een kunstwerk, dat eerst in Kaunas stond, maar nu uit 
het stadsbeeld verdwenen en opgenomen in de collectie van Grutas Park. 

 

 
 
Afb. 12b  
De achterzijde. 

 

 

Kaunas: een monument 
verdwenen, maar heropge-
richt 
 
In Kaunas is ook een monument zoals 
‘Keturių komunarų paminklas’ ver-
dwenen richting Grutas Park (afb. 12). 
 
Er is echter ook een bijzonder monu-
ment heropgericht: het vrijheids-
monument ‘Laisve’ (‘Vrijheid’) (afb. 
13). 
Het bekende monument is door de Li-
touwse kunstenaar Juozas Zikaras 
(1881-1944) gemaakt in 1921. Om de 
tiende verjaardag van de onafhanke-
lijkheid te herdenken werd op 16 fe-
bruari 1928 het monument onthuld: 
een bronzen engel met de Litouwse 
vlag over de rechterschouder en de 
verbroken boeien in de rechterhand. 
Het beeld was geplaatst op een groot 
wit stenen voetstuk in de tuin van het 
Oorlogsmuseum. 

 
Het monument overleefde de Tweede 
Wereldoorlog, maar in 1950 gaf het 
communistische regiem bevel om het 
monument te vernietigen.Alle monu-
menten in de tuin van het oorlogsmu-
seum werden vernietigd, maar het 
Vrijheidsbeeld werd -beschadigd- op-
genomen in het M.K. Ciurlionis 
Staatsmuseum. Later werd het gerepa-
reerd en tentoongesteld. 
Het voetstuk was totaal vernietigd, 
maar aan de hand van de originele 
aantekeningen van Juozas Zikaras 
hadden burgers het voetstuk gerecon-
strueerd. Hierop werd in 1989 het ori-
ginele beeld geplaatst. Op 16 februari 
1989 –opnieuw onafhankelijkheids-
dag- werd het Vrijheidsbeeld weer 
onthuld. 
Het originele gipsen standbeeld be-
hoort tot het Oorlogsmuseum en staat 
nu in het paleis van de President van 
Litouwen 

 
 
 
 

Afb. 13(71 %)  
Postwaardestuk uit de Sovjet periode, 
met het vrijheidsmonument. Uitgege-
ven 25.04.90, maar overdrukt met de 
tekst ‘Lietuvos Respublikos nepriklau-
somybė atkurta 1990 m. kovo 11 d.’ 
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Ook het monument van Vytautas de 
Grote, groothertog van Litouwen, is in 
1990 in Kaunas heropgericht. In Lais-
ves aleja staat nu het bronzen monu-
ment van de grondvester van het Li-
touwse rijk. Vytautas domineert hier 
vier verslagen soldaten: een Pool, een 
Tartaar, een Duitse kruisvaarder, en 
een Rus, die op Vladimir Ilyich schijnt 
te lijken. Het monument, onthuld in 
1932, was in de sovjetperiode ver-
dwenen. 

 
Kryzkalnis 
 
Op de voorzijde van deze kaart (afb. 
14) is een monument afgebeeld in 
Kryzalnis, gemaakt door Bronius 
Vysniauskas. Oorspronkelijk werd het 
ontworpen voor ‘Sovjet Leger – be-
vrijder’, dikwijls genoemd ‘Kryzkal-
nis Moeder’. ’Kryzkalnis’betekent 
‘Heuvel op het kruispunt’. Ze stond op 
een heuvel met het gezicht naar het 
westen en mensen zeiden vaak ‘ze 
wacht voor bevrijders uit het westen, 
niet uit het oosten’. Dit monument 
staat nu in Grutas Park. 

 
Klaipeda: de geschiedenis 
van een standbeeld 

 
De geschiedenis4 van dit monument 
(afb. 15) is nauw verbonden met de 
geschiedenis van Klaipeda, ofwel –de 
Duitse naam- Memel. De naam van 
het monument was ‘Borussia’, ge-
bouwd in 1907. Als tweede naam had 
het ‘Nationaldenkmal. Het monument 
was gewijd aan 100e verjaardag van 
het bezoek van de Koning en Konin-
gin van Pruisen aan Memel.  
Nadat het bronzen beeld (40 meter) 
per trein uit Berlijn naar Memel was 
gebracht en geplaatst, kwam ook Kei-
zer Wilhelm II om deel te nemen aan 
de openingsceremonie. 
In het voorjaar van 1923, toen het ge-
bied Litouws werd en Memel veran-
derde in Klaipeda, is het monument 
vernietigd, maar –nadat het gebied 
weer opnieuw Duits was geworden- 
op 4 december 1938 opnieuw opge-
richt. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log is het monument opnieuw verdwe-
nen. 

 

                                                           
4Informatie van het VVV van Klaipeda. 

 
 

Afb. 14a (78 %) 
 

 
 

Afb. 14b  
De achterzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 15 (66 %)  
Een kaart uit Memel, gebruikt als 
veldpost in 1944, met het stand-
beeld ‘Borussia”. 
De maker van dit symbool van 
Pruisen was beeldhouwer Peter 
Breuer (Scharlottenburg) 
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Letland en Estland 
 

Hiervoor hebben we allerlei verdwe-
nen en heropgerichte beelden en mo-
numenten uit Litouwen gezien. In Let-
land en Estland zien we hetzelfde ge-
beuren bij de herwonnen onafhanke-
lijkheid. De meeste monumenten, die 
herinneren aan het Sovjet regime zijn 
verdwenen. 
 
In Letland en Estland wordt de hou-
ding t.o.v. dit soort monumenten ge-
compliceerd door de aanwezigheid 
van een zeer grote Russischtalige 
minderheid. 
 
Het laatste Lenin-standbeeld dat nog 
in de publieke ruimte te bewonderen 
was, stond in de Estse stad Narva. De 
verklaring hiervan is de grote Russi-
sche meerderheid –96%- in deze stad 
aan de grens met het huidige Rusland. 
Toch werd hier in 1993 ook dit beeld 
–onder protest- weggehaald. Een grote 
kraan haalde het beeld van z’n voet-
stuk.  

 
 

Afb. 16 (71%)  
Op meerdere postwaardestukken is het monument te zien, zoals het postwaarde-
stuk hierboven , uitgegeven 2/XI-77 
 
 
 

Wel gaf de burgemeester persoonlijk 
het bevel aan de werkers om de kabel 
niet om de nek van Lenin te bevesti-
gen. 
Het standbeeld symboliseerde lange 
tijd het conflict tussen Narva en 
Talllinn, tussen de etnische Russen en 
de etnische Esten. 
Wel werd het monument behouden, in 
tegenstelling tot andere gelijksoortige 
monumenten in Estland, en geplaatst 
in een afgezonderde hoek van het 
Narva-kasteel, net buiten het stadsmu-
seum.  
 
De stijl van verwijderen verschilde 
wel in de drie Baltische landen: er gaat 
hierover tenminste een grapje rond.  
In Vilnius plaatste de bevolking 
semtex rond het standbeeld en blies 
het op – samen met de omliggende 
gebouwen. In Letland werd een com-
missie ingesteld om de beste manier 
van verwijderen te bestuderen, met 
subcommissies, die ook weer sub-sub-
commissies instelden. Totdat een 
woedende menigte het zelf deed. 
In Tallinn werden via de mobiele tele-
foons de Finnen geroepen om de beel-
den weg te halen, die later de rekening 
voor het metaal kregen. 
De grap zal wel uit Estland komen. 

 
Letland raakte de relieken uit de Sov-
jet tijd op verschillende manieren  

kwijt. Veel monumenten werden ver-
nietigd of elders opgeslagen, maar er 
waren ook andere mogelijkheden: in 
Liepaja werd het bronzen standbeeld 
omgesmolten tot kleine souvenierbel-
len, met het wapen van de stad aan de 
ene kant en het gezicht van Lenin aan 
de andere kant. Ook andere steden 
probeerden er nog wat geld uit te 
slaan. Zo verkochten de autoriteiten  
van Preili een standbeeld van Lenin 
voor $ 7000 aan een Engels bedrijf, 
dat deze beelden verzamelde. Vanuit 
Elgava ging Lenin naar Kopenhagen, 
waar iemand het voor een amuse-
mentspark wilde gebruiken. 

 
Riga 
 
In Riga werd het standbeeld van Lenin 
op Brīvīdas bulvāris 27 augustus 1991 
weggehaald en verdween in een op-
slagplaats van Riga’s Parken en Tui-
nen Afdeling. 
 
Een rood granieten monument van de 
Letse Geweerschutters (afb. 16 en 17) 
staat nog steeds op Strēlnieki laukums. 
Ruud van Wijnen heeft dit onlangs 
persoonlijk gecontroleerd. Toch is er 
iets veranderd: de inscriptie op het 
voetstuk ‘De Letse Rode Geweer-
schutters’ is verdwenen. Er staat nu 
een nieuwe inscriptie:  

‘De Letse Geweerschutters’.  
De Letse regimenten speelden een be-
langrijke rol bij de revolutie, en wer-
den gezien als elite-eenheden. Ze be-
schermden Lenin na de Revolutie van 
1917 en waren communisten, maar 
worden toch meer gezien als patriot-
ten.  
Over de voorgeschiedenis van deze 
Letse eenheden in het tsaristische le-
ger, en later het Rode Leger, heeft 
Ruud van Wijnen een artikel geschre-
ven in HBG 22. 
 
Een ander monument, dat de Sovjet 
bevrijding van Riga herdenkt, staat 
nog steeds aan de andere zijde van de 
Daugava en is ontmoetingspunt voor 
de ‘rode-vlag-zwaaiers’. 
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Afb. 17 (73%)  
Ook op dit postwaardestuk uit 1990 
(22.02.90) komt dit monument terug. 
Het ‘Letse Rode Geweerschutters Mu-
seum’ op de achtergrond, heet nu het 
‘Bezettings Museum van Letland’. 
Verder zit in mijn collectie nog een 
postwaardestuk, 5/III-75, met het mo-
nument. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ruiterstandbeeld van Peter de 
Grote (afb. 18) is weer terug in Riga, 
maar op een andere plaats.Het beeld 
werd in 1910 geplaatst op de Alek-
sandra boulevard. In 1915 werd het 
gedemonteerd om per schip naar St. 
Petersburg te sturen. Een Duitse on-
derzeeër bracht het schip tot zinken en 
pas in 1934 werd het door Estse dui-
kers gevonden en naar Riga gebracht. 
De naam van de straat was echter in 
1918 veranderd in Brīvības iela – 
Vrijheids straat, en op de oude plek 
van het monument stond sinds 1935 
het Vrijheids-monument van het nu 
onafhankelijke Letland (afb. 19). 
 
In 2003 heeft de zakenman Yegeny 
Gomberg het standbeeld op zijn kos-
ten laten restaureren. 
Zonder de juiste toestemming liet hij 
het plaatsen in Kronvald Park op het 
terrein van de Riga Haven Autoriteit 
en zorgde zo voor enige politieke 
commotie. Het werd door ultra-
nationalisten als een pro-Moskou pro-
vocatie gezien. Mocht Yegeny Gom-
berg toch een boete krijgen, was ie-
mand anders weer bereid om de boete 
te betalen. Kortom, ook een ouder 
standbeeld heeft een politieke beteke-
nis in Letland. 
 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 18 (80 %)  
Kaart, gebruikt als Duitse veld-
post in 1918. Het standbeeld was 
toen al verdwenen. Gustav 
Schmidt-Kassel, een belangrijke 
Duitse kunstenaar, heeft het 
beeld gemaakt.  
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Afb. 19 (73 %)  
Eerste Dag envelop, 28-9-2000, met de postzegel met het vrijheidsmonument in 
Riga. Het monument is ook op een zegel uit 1939 (Mi. 274) te vinden. 

 
 

 
 
Afb. 20 (71 %)  
Postwaardestuk, uitgegeven 05.07.84,  met het Lenin-monument in Valka. 

 
 
 

Het Vrijheidsmonument in Riga werd 
gemaakt door Kârlis Zâle (1888-
1942), een bekende Letse kunstenaar. 
Het monument is 42 meter hoog en op 
de top staat een Vrijheidsbeeld, een 
vrouw met drie sterren, zoals we hier-
naast zien. De drie sterren symbolise-
ren de delen van Letland: Kurzeme, 
Vidzeme en Latgale. In 1935 werd het 
monument onthuld op de Brīvības iela 
en bleef daar gewoon, ook toen de 
straat in 1940 wijzigde in de Lenin 
boulevard bij de Sovjet bezetting. Ook 
tijdens de Duitse bezetting bleef het 
monument, op de nu Hitler Strasse, 
intact. In 1945 stond het monument 
weer aan de Lenin boulevard, totdat in 
1991 weer de oude namen uit de eerste 
onafhankelijkheidsperiode weer wer-
den ingevoerd: Brīvības iela ofwel 
Vrijheids-straat. 
 
Valka 
 
Het monument hiernaast (afb. 20) 
staat hier niet meer, maar is nu te vin-
den op het terrein van het Valka Mu-
seum. 
 
Tallinn 

 
In Tallinn leidde de discussie over het 
verleden tot een flink conflict rondom 
het oorlogs-monument in het centrum 
(afb. 21). Na de Tweede Wereldoorlog 
was dit monument opgericht ter her-
denking van de Sovjet-soldaten, die 
waren gesneuveld bij de bevrijding in 
1944. Het monument, de ‘Bronzen 
Man’, heeft als centrale figuur het 
bronzen standbeeld van een Sovjet-
soldaat. Veel Esten wilden het monu-
ment verwijderen, maar de lokale au-
toriteiten durfden dit niet, omdat ze 
bang waren voor de protesten van de 
grote Russische minderheid. Als com-
promis zijn er wat bomen tussen het 
monument en de straat geplaatst, en de 
wegen zijn zo gewijzigd, dat ze nu als 
centraal punt de Nationale Bibliotheek 
hebben. 

 
In Tallinn stonden uiteraard ook 
Lenin-beelden, die nu allemaal ver-
dwenen zijn. 
Hiernaast (afb. 22) zien we een kaart, 
postwaardestuk, met een beeld van 
Lenin.   
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Afb. 21 (72 %) 
Uitg. 6/VIII-74. Dit monument is ook te 
vinden op een kaart, postwaardestuk, 
uitgegeven in de Sovjet periode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 22a (78 %) 
Kaart, postwaardestuk, met het ge-
bouw van het Centrale Comité van de 
Estlandse communistische Partij, met 
het standbeeld van Lenin op de voor-
grond. 
Dit standbeeld, dat hier decennialang 
heeft gestaan, staat nu voor het Mu-
seum van Nieuwe Kunst van Pärnu als 
kenmerkend beeld van het einde van 
de eeuw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 22b 
De achterzijde. 
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ECHT OF VALS : DEEL 4 
 
 
 
André de Bruin 
Olav Petri 

 
 

Litouwen heeft enkele series uit de jaren ’30 die 
ijverig vervalst zijn. Het betreft plaatjesseries die 
in die tijd populair waren: Mi. 332-339, Mi. 340-347 
en Mi. 348-355. De twee laatstgenoemde series 
zijn driehoekszegels en waren dus extra in trek 
bij de verzamelaars. 
In de Michelcatalogus (laatst geziene uitgave was 
die van 2000) zijn helaas GEEN symbooltjes voor 
“pas op, vervalsingen” opgenomen.  
 

Doorgaans wordt bij deze series ver-
teld dat de vervalsingen erg ruw zijn 
qua uitvoering en dus daardoor een-
voudig te herkennen.  
 
Wanneer men op beurzen snuffelt in 
partijtjes wordt men toch wel eens 
misleid. Immers, de oorspronkelijke 
zegels, de echte, munten evenmin uit 
door een verzorgd uiterlijk.  
En zo laat je soms echte zegels maar 

Opmerking: 
De illustraties tonen echte ze-
gels, aangezien de vervalsingen 
niet zichtbaar zijn in een scan.  
 
Afb. 2 (100 %) 
 

 
 
 

zitten, want ze lijken vals te zijn, ter-
wijl een andere keer een aardige aan-
koop die in een stockboek zat bij na-
dere bestudering toch vals blijkt te 
zijn. Dus “ruwe druk” is niet altijd een 
handig criterium. 
Eén kenmerk van echtheid geeft bij al-
le drie series de doorslag: de zegels 
moeten het enige echte watermerk ver-
tonen: Mi. nummer 8 “Linzen”, een 
soort vlakke ovalen in een patroon in 
twee standen. Het watermerk is tegen 
het licht redelijk goed zichtbaar. 
 
 
Mi. 332-339 
 
“Het Litouwse kind”, rechthoekige 
zegels met historische voorstellingen. 
Getand en ongetand. 

 

 
 
Afb. 1 (100 %) 

Wij stelden vast dat van de hoogste 
waarde, de 3 litas, een vervalsing be-
staat.  
Kenmerk: geen watermerk, tanding 
12.5 i.p.v. 14. De tanding is onregel-
matig; waarschijnlijk is een tandings-
pen gebroken. Voor het overige ziet de 
zegel er keurig uit d.w.z. qua druk be-
slist niet slechter dan de reguliere uit-
gifte. 
 
Het is de vraag of de overige waarden 
van deze serie eveneens vervalst zijn. 
Ongetande exemplaren vragen extra 
aandacht, aangezien daar alleen het 
ontbreken van een watermerk als 
kenmerk bruikbaar is. 
 
Het is niet uitgesloten dat de zegel van 
3 litas een proef betreft, mede gezien 
de uitstekende drukkwaliteit, maar 
daar hebben we geen gegevens over 
gevonden. 
 
In het handboek Litouwen (New York, 
1978) wordt gewaarschuwd voor ze-
gels met mistandingen, aangebracht 
bij echte, oorspronkelijk ongetande 
vellen. Deze zegels hebben uiteraard 
een watermerk. 
 
 

Mi. 340-347 
 
Luchtpost, “Het Litouwse kind”, drie-
hoekszegels met historische voorstel-
lingen. Getand en ongetand (afb. 2). 
 
Bij deze zegels liggen ongetande 
exemplaren op tafel die duidelijk ver-
valsingen zijn.  
Kenmerk: de naam van de ontwerper 
rechtsonder in de marge is vrijwel on-
leesbaar.  
 
Bij de echte exemplaren is de naam 
van de ontwerper “A. Varnas” te le-
zen.  
 
Verdere kenmerken: 
 zeer onduidelijke druk 
 soms een opgedrukt watermerk 

(men gebruikte een vettige stof, 
mogelijk paraffine) 

 soms geen watermerk (men waste 
het zegel af) 

 soms geen watermerk (Geen wa-
termerkopdruk aangebracht, want 
de gom is nog aanwezig).  
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Mi. 348-355 
 

Luchtpost, “Het Litouwse kind”, drie-
hoekszegels met historische voorstel-
lingen en grootvorstin Birute. Getand 
en ongetand. 

 
Kenmerk: let op de aanwezigheid van 
het watermerk. 

 
Deze driehoekszegels hebben geen 
naam in de marge staan, dus dit levert 
geen criterium op. 
Wat betreft de tanding ontstaat ge-
makkelijk verwarring, aangezien de 
laagste waarde, de 5 centai, een afwij-
kende tanding heeft: 11.25. 

 
Op tafel liggen exemplaren met opge-
drukt watermerk en exemplaren zon-
der watermerk, getand en ongetand. 
De tanding moet zijn 14.25. 
vals: tanding 13-13.5, op keurig ge-
drukte zegels. 
vals: geen watermerk, al dan niet af-
gewassen 
vals: opgedrukt watermerk 
vals: smakelijk detail: de vervalste 5 
centai zonder watermerk kreeg tan-
ding12.5.  
Ook de vervalser verdwaalde in de 
tandingen.   

 
 

 
 
 
 
 
 
Afb. 3 (100 %) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4 (100 %) 
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SOVJET FRANKEERMACHINESTEMPELS UIT LETLAND 
 
 
Jan Kaptein 
Eric Schoenmaker 
(vertalingen) 
 

In een eerder nummer van HBG (39) liet ik wat 
frankeermachinestempels uit de Sovjet-periode 
van Litouwen zien. Deze keer wat stempels uit 
Letland. 
 

 
Afb. 1 (74 %) 
Het stempel, ook voor verzamelaars 
zonder kennis van het Russisch min of 
meer te herkennen,  van de Rigase 
motorfabriek “Sarkana Zvaigzne”. 
 
 
 
 
Afb. 2 (72 %) 
Het (ПРОЕКТНЫЙ =) ontwerp/project  
(ИНСТИТУТ =) Instutuut 
(“ЛАТГИПРОМРОМ” =) 
“LATPROPROM”. Het is een Lets 
Staatsinstituur voor…?? 
 
 
 
 
 
Afb. 3 (71 %) 
Het (ПРОЕКТНЫЙ =) ontwerp/project  
(ИНСТИТУТ =) Instutuut  
“Latgiprogorstroi”. 
Onduidelijk verder wat de aard van dit 
instituut is. 
De laatste regel van dit stempel:  
Letse (ССР =) SSR 
 
 
Afb. 4 (72 %) 
Deel van een envelop van een instel-
ling, die nu wel anders zal heten: 
(ИСОПОЛКОМ =) Uitvoerend  
(ПРОЛЕТАРСКОГО =) ‘Proletarisch’ 
(РАЙОНОГО =) rayon (СОВЕТА = ?) 
Sovjet (НАРОДНЫХ =)Volks 
(ДЕПУТАТОВ )Afgevaardigden. 
Hierbij is ‘Proletarisch’ de naam van de 
wijk 
 
 
Afb. 5 (73 %) 
Dit stempel vereiste enig gepuzzel van 
Olav: de afkorting “РИК” betekend iets 
als Provinciaal/Wijk Uitvoerend Comité 
en is een Letse staatsinstelling voor 
project van stedenbouw. 
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