Aspecten van de
Thematische
Filatelie (28)
Door Pim van den Bold
Het gebruik van plaatsnamen (4)
In de vorige aflevering werd o.a. behandeld hoe je
veranderingen in plaatsnamen die rondom de Eerste
Wereldoorlog plaatsvonden, goed kunt gebruiken als
je een thema hebt, dat zich daartoe leent. Deze keer
gaat het om ongeveer de eerste helft van de
twintigste eeuw.
Lwów
Een stad waarvan de naam vele veranderingen
onderging, is het Poolse Lwów. Een aangetekende brief
uit de Oostenrijkse tijd toont aan dat de Oostenrijkers
tolerant waren tegenover hun minderheden (afb.1). We
zien namelijk naast de toen geldende naam Lemberg in
het stempel, ook de Poolse naam Lwów genoemd.
Weliswaar staat op het aantekenstrookje alleen de naam
Lemberg, maar dat is geen principiële zaak, want
Oostenrijk gebruikte in dit gebied (in ieder geval) al rond
de eeuwwisseling drietalige briefkaarten zoals afbeelding
2 laat zien. De drie talen zijn Duits, Pools en Roetheens.
Oostenrijkse postkaarten voor het buitenland waren in
die tijd tweetalig, namelijk Duits en Frans (afb. 3).
De Poolse naam Lwów is te vinden op de luchtpostbrief
van 27 oktober 1936 (afb. 4). Dit is de eerste dag dat de
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gevallen dat er iets te melden is, dat voor iemand met
´normale´ filatelistische kennis niet duidelijk zal zijn.” Bij
deze brief is het tarief interessant genoeg om uit te
leggen en daarmee uw filatelistische kennis te tonen.
Voor luchtpost met de maatschappij LOT naar Palestina
hoefde geen luchtrecht te worden betaald. Het is een
brief voor de tweede gewichtsklasse. Voor de eerste 20
gram moest 55 gr. worden betaald en voor elke volgende
20 gram kwam er 30 gr. bij. Ofwel: luchtrecht 0 gr.,
gewicht 55 + 30 gr., aantekenen 45 gr.: totaal 130 gr.
Laat ik wel uitdrukkelijk vermelden dat in een
thematische tentoonstellingscollectie alleen bijzondere
tarieven worden uitgelegd. Het is vooral niet de
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bedoeling dat bij ieder poststuk
keukentarieven worden verklaard.
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Poolse luchtlijn LOT naar Palestina vloog. De naam
Lwów is duidelijk zichtbaar op de linkerkant van de rode
postzegel met frankeerwaarde 30 Gr. Wie voor zijn
thema filatelistische kaarten van Polen zoekt (dat immers
in de loop van de geschiedenis voortdurend van omvang
en daarmee van vorm wisselde), vindt in het stempel een
mooie kaart van deze periode.
Vaak wordt gevraagd: “Wanneer moet je in een
thematische tentoonstellingscollectie nu filatelistische
toelichting geven en wanneer niet?” Het algemene
antwoord op die vraag is: “Je doet het alleen in de
Afb. 4
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De briefkaart met het stempel 1 augustus 1941 toont weer
een andere politieke status van de stad, namelijk nu als
onderdeel van het Generaalgouvernement, een soort Duitse
vazalstaat (afb. 5). Als plaatsnaam wordt dan – ik had bijna
gezegd: uiteraard – de Duitse naam Lemberg gebruikt.
In afbeelding 6 valt de datum 19 oktober 1939 van het
Poolse stempel in het begin van de Russische bezetting
(september 1939). De Russische stempels waren nog niet
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Lodz
Een andere stad die verschillende staatkundige regimes
kende, was Lodz. Tot aan de Eerste Wereldoorlog lag deze

Afb. 8

Afb. 6

aangekomen en er is een gemengde Pools-Russische
frankering gebruikt die op dat moment (nog) toegestaan
was.
Toen de stad door de Sovjetunie bezet was, kreeg zij een
Russische naam (Russisch was de officiële taal van de
Sovjetunie), namelijk Львов (Lwow). Maar daarmee zijn we
er nog niet, want in Oost-Polen waren tijdens de
Sovjetbezetting de stempels van de Oekraïense
postkantoren tweetalig en deze bevatten dus ook de
Oekraïense naam Львïв (Lwiw) In afbeelding 7 ziet u dit
tweetalige stempel.
In deze aflevering waarin politieke turbulentie zo´n grote rol
speelt, kan ik niet nalaten te vermelden dat de datum van dit
stempel, 22 juni 1941, de dag is waarop operatie
Barbarossa (de aanval van Duitsland op de Sovjetunie)
begon. Natuurlijk weet ik best dat u in een thematische
tentoonstellingscollectie niet de datum in een stempel mag
gebruiken om een gebeurtenis aan te geven, als het
stempel zelf (bijvoorbeeld in de vlag) niet op die gebeurtenis
ingaat. Dit is echter geen tentoonstellingscollectie, maar een
artikel en dan voel ik me juist verplicht om zoveel mogelijk
interessante bijzonderheden van het materiaal te melden.
Daarom dank aan de heer Welvaart (zie de
´Verantwoording` onder aan deze aflevering) die me er
attent op maakte.

stad in het door Rusland bezette deel van Polen. Afbeelding
8 toont een brief uit deze tijd (1 juli 1911). Het Russische
stempel vermeldt de plaatsnaam ЛОДЗЬ. Over het
Russische aantekenstrookje is een Franstalig strookje
zonder nummer geplakt. Rusland had namelijk het besluit
van het UPU-congres van 1906 overgenomen, dat Rstrookjes op poststukken naar het buitenland in Latijns
schrift dienden te zijn; Rusland schreef de plaatsnamen op
zijn Frans, de taal van de Wereld Post Vereniging (UPU). Ik
laat u als afbeelding 9 ook de achterzijde van deze brief
zien. Niet alleen om de daar geplakte frankering, maar
vooral om het aankomststempel Zwickau van 15 juli 1911.
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Dit betekent dat de brief al de volgende dag is bezorgd,
want Rusland hanteerde tot 1 februari 1918 de juliaanse
kalender, die in de twintigste eeuw dertien dagen achterliep
bij de gregoriaanse.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de stad door
Duitsland bezet. De als afbeelding 10 getoonde brief
werd in deze periode (22 april 1918) verzonden. Het
stempel vermeldt de plaatsnaam Lodz.
Tussen de twee wereldoorlogen was de stad (net als nu)
Pools. Afbeelding 11 toont een kaart van 27 maart 1922
van ŁÓDŹ (Pools, gestempeld werd met een aangepast

onderscheiding dan ook wel echt ´verdiend´! Nog op
80-jarige leeftijd begon hij de NSDAP op actieve wijze te
ondersteunen.
Op
82-jarige
leeftijd
werd
hij
afgevaardigde voor de Rijksdag, later zelfs Alterspräsident daarvan. Op 84-jarige leeftijd werd hij nog lid
van de door Hitler ingestelde Pruisische Staatsraad en al
deze misstappen werden uiteindelijk beloond met een
staatsbegrafenis. Maar het is eigenlijk nog treuriger dan
het in eerste instantie lijkt. Het eerste doel van de
veranderingen van plaatsnamen in het bezette Polen
was namelijk niet om figuren als deze Litzmann te
honoreren, maar om alles wat maar op enige manier
samenhing met de Poolse cultuur, uit te roeien. Polen
behoorden namelijk, samen met vele andere groepen, tot
de Untermenschen. Op deze kaart staat een grote
blauwe 9. Als filatelistische toelichting kan in dit geval
worden vermeld dat dit precies 1½ maal het ontbrekende
tarief is van 6 Pfennig.

Afb. 11

Duits stempel). In het stempel is alleen de Ł goed te
zien; de andere twee tekens staan deels in de
stempelrand (de afzender zet wel duidelijk de streepjes
op de o en de z).
Dan komt de Tweede Wereldoorlog. De stad is nu weer
door Duitsland bezet. Een heel interessant stuk in het
kader van ons onderwerp is afbeelding 12. Op deze
kaart staat namelijk de naamsverandering van de door
Duitsland bezette Poolse stad Lodsch zelf met een extra
stempel aangegeven. En wel op niet mis te verstane
wijze: Auf Befehl des Führers heißt diese Stadt ab 11-41940 Litzmannstadt. Deze meneer Karl Litzmann had die

Katowice
Tot besluit van de naamswisselingen op grond van
politieke omstandigheden nog een voorbeeld van wat
later na de Tweede Wereldoorlog. Op 9 maart 1953 werd
de Poolse stad Katowice omgedoopt tot Stalinogród (afb.
13). Nadat Chroesjtsjov op het twintigste congres van de
CPSU de wandaden van kameraad Stalin bekend had
gemaakt, leek het de regionale overheid beter dan ook
de naam Stalinogród maar weer af te schaffen. Op 21
oktober 1956 werd het besluit genomen om de stad haar
oude naam terug te geven. De stempeldatum van
afbeelding 14 (19 november 1956) laat zien, dat er ook
na 21 oktober toch nog wel stempels met de oude naam
werden gebruikt.
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U ziet uit de genoemde voorbeelden hoeveel
thematische informatie en achtergronden u kunt vermelden, als u zo´n verandering van een plaatsnaam kunt
laten zien. U kunt aan de hand van het betreffende stuk
vermelden of op vrij ruimhartige wijze met een
minderheid of met de bewoners van het bezette gebied
werd omgegaan, of juist niet. Uit de naamsverandering
kunt u vaak afleiden of die alleen bedoeld was als een
aanpassing aan de nieuwe taal, of dat die veel verder
ging. Kortom, als een verandering van plaatsnaam in uw
thema kan worden ondergebracht, dan liggen er mooie
mogelijkheden voor verdieping van de thematische
behandeling.
Verantwoording
Hoewel de heer A. Welvaart geen lid is van onze
vereniging, heeft hij zich niettemin op mijn verzoek direct
bereid verklaard de illustraties voor deze aflevering
beschikbaar te stellen. Hij is een erkend en hoog
gewaardeerd specialist op dit terrein. Ik wil dan ook
graag benadrukken dat niet alleen de afbeeldingen, maar
ook alle posthistorische en geschiedkundige kennis die
in deze aflevering is vermeld, van hem afkomstig is. Op
iedere vraag kreeg ik per kerende mail weer nieuwe
informatie over hoe het nu precies zat in deze woelige
periode. Bovendien was de heer Welvaart zo vriendelijk
om alle plaatsnamen waarin letters voorkomen waarover
ons alfabet niet beschikt, aan te passen aan het ter
plaatse in gebruik zijnde alfabet, niet alleen voor dit
artikel, maar ook voor de vorige aflevering. Heel veel
dank. 
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