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ПОЗДРАВЛЯЮ
Pozdravljajoe

Russische wenskaarten rond 1910

2011

Ja pozdravljajoe! 'Ik feliciteer!'
Het archief Van den Muyzenberg-Kiessler bevat een groot album met prentbriefkaarten uit
het begin van de twintigste eeuw. Het archief heeft, met grote zorg geordend en beschreven
door Lydia Loader-van den Muyzenberg, onderdak gevonden in het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis. Het leek ons toepasselijk dit moment te vieren met een kleine
keuze uit deze verzameling, ter herinnering aan degene die haar heeft aangelegd, Olga Lilly
Mary van den Muyzenberg-Kiessler. Voor dit albumpje hebben we een keuze gemaakt uit de
Russische wenskaarten voor Nieuwjaar, Pasen en Kerstmis.
Met de ontwikkeling van de spoorwegen en de wereldposterijen werd het voor ver
verwijderde vrienden en familieleden aan het eind van de negentiende eeuw eenvoudiger om
contact te houden. Omstreeks 1890 voerde men in Rusland Duitse en Engelse wenskaarten in;
in Rusland zelf werden de eerste kerstkaarten gedrukt in 1898. Het was een initiatief van de
orde van de Heilige Evgenija, een organisatie van nonnen in Sint Petersburg, die op deze
manier geld inzamelden voor hun ziekenzorg. Vandaar het rode kruis linksboven op de kaarten
1 en 12.

Een briefkaart heette otkrytoe pismó, 'brief die open blijft', nog altijd afgekort gebruikt als
otkrytka. Het werd een geliefd middel voor een korte mededeling, zoals het overbrengen van
goede wensen.
Zelfs na 1917, toen verwijzingen naar de christelijke feestdagen taboe waren, koos men een

aardig plaatje en schreef daar de wens op. Een Russische heilwens begint met (ja)
posdravljajoe, 'ik feliciteer', gevolgd door de aanleiding: s rózjdestvom Christóvym, met de
geboorte van Christus, s nóvym gódom, 'met het nieuwe jaar'. Met Pasen is de formule
Christós wshêse, 'Christus is opgestaan'.
Tot de revolutie van 1917 gold in Rusland de Juliaanse tijdrekening, die dertien dagen
achterloopt op de Gregoriaanse kalender, die in het Westen in gebruik is. Vaak werden beide
data genoteerd.

Over wie gaat het?
Achter het adres St. Stupki, Juzj. Zj. D, 'Stoupky, station van de Zuidelijke Spoorwegen’,
gaat een kleine kolonie van Hollanders in den vreemde schuil. Bij dit station, niet meer dan
een halteplaats op de spoorlijn van Bachmut naar Charkov, was tussen 1885 en 1920 de
zoutmijn in bedrijf van de Hollandsche Maatschappij tot Zout-exploitatie in Rusland
(HMZER). Het waren de ingenieurs, administrateurs, handelaren die werkten aan de zoutmijn
Peter de Groote, en hun gezinnen.
Een kleine gemeenschap (een veertig zielen door de jaren heen) die zich, ver van het
vaderland, amuseerde met uitjes per koets, samen muziek maken, uit picknicken gaan op het
eiland. Sinterklaas vieren, Oud- en Nieuw met spelletjes als Patertje langs de kant, en in de
winter als er sneeuw lag: met de trojka over de steppen razen.

Boodschappen deed men in het nabijgelegen Bachmut (uitgesproken: Bachmóet, nu
Artemovsk), centrum van mijnactiviteiten in de regio. Omdat het verkoopkantoor van de
samenwerkende zoutmijnen in Warschau was gevestigd, was er ook met die stad een geregeld
uitwisselіngscontact.
Ook het gezin van Leendert Willem van den Muyzenberg (LW, Leontij Komel’ewitsj,
Vader, 1869-1947, 1,3,8,10,11,12,13,15,17,18,20) en Olga Lilly Mary van den MuyzenbergKiessler (OLM, Olja, Oljetsjka, Moeder, 1876-1943; 2,6,7,11,16,18,22) woonde afwisselend
in Stoupky, Warschau (8) en weer in Stoupky (uitgesproken: Stoepki). Zij kregen negen
kinderen: Kees (genoemd in kaart 2) Erwin (1,2,7,12), Dick (2,19), Lydia (2), Leendert (2),
Rainhold, Johan (2), Theo (2) en Gerard.
Olga was de dochter van Erwin Kiessler (afkomstig uit Duitsland en als mechaniker
werkzaam op de mijn) en Lydia Spooner (Engelse). Erwin en Lydia Kiessler kregen zeven(?)
kinderen, van wie alleen de oudste (Jane) en de jongste (Olga) in leven bleven. Jane was
getrouwd met Igor Kamerist; zij hadden drie kinderen: Sjoera, Wolodja (9) en Kolja (9, 10, 11,
17). Jane woonde met haar gezin in Joesoefka (60 km van Bachmut, nu Donetsk) en later
Marioepol. Vermoedelijk betaalden LW en OLM mee aan de opleiding van deze kinderen.
Dirk van der Made, de broer van LW's moeder, was in 1885 een van de oprichters van de
HMZER. Geen wonder dat ook Johannes Cornelis (JC, 1881-1964; 21), LW's jongere broer,
in dienst trad van deze maatschappij.

Toen Warschau in 1916 in Duitse handen dreigde te vallen, is hij met zijn gezin naar Stoupky
gereisd, waar hij de taak kreeg om de contacten met 'de agenten' (handelsrelaties) te saneren.
Dat bracht reizen door heel Rusland met zich mee, en om zijn gezin gerust te stellen stuurde hij
kaarten om de voortgang van de reis door te geven.
Het jaar 1906 heeft een rijke oogst aan kaarten opgeleverd. Door de Russisch-Japanse oorlog
van 1905 was het overal in Rusland onrustig. Om die reden woonden OLM en de kinderen dat jaar
in villa Hein van Rockanje, bij Hellevoetsluis (8, LW's geboorteplaats). Later dat jaar is het gezin
herenigd in Stoupky. In november 1911 is Moeder voor de opleiding van de kinderen met het gezin
naar Nederland vertrokken, nu voorgoed. Zij vestigde zich in Blaricum (1,12,16,18,22). Het spreekt
vanzelf dat er een levendige uitwisseling van brieven en kaarten ontstond.
Dan waren er de vrienden in Bachmut, zoals de Engelse familie Lewis (3, 5 en 20). Over Flora
en Misja (6,7), M Sutton (13), E de Jager in Novoradomsk (4) hebben we geen gegevens. Een reden
voor speurwerk in het archief! Van de Lwow’s (22) weten we dat zij behoorden tot de eertste
fotografen van Bachmut. De grote afscheidsfoto's van 1911 zijn gemaakt door de firma Lwow
(zie Gezichten van Stoupky, het eerste boekje uit deze reeks).

Met het nieuwe jaar

2 Kees was in 1909 bij onderwijzer Cor Bruijn in huis gekomen, in 1910

voegden Erwin en Dick zich bij hem. Zo konden zij naar de Humanitaire School
gaan, waar Cor Bruijn, bij wie zij in de kost waren, onderwijzer was. Lydia,
Leendert, Johan en Theo bleven nog bij moeder in Stoupky, maar leefden mee
met de grote broers in het verre Holland. Het jongetje Leendert (5 jaar) mocht
voor Erwin een mooie kaart uitzoeken, en heeft zich vast verkneuterd over het
geluksvarkentje, dat zo stout de kleine meisjes op stang jaagt en hun boeket
klavertjes-vier-met hoefijzer oppeuzelt.
De kaart is geschreven door OLM en op 3 juni 1911 verstuurd in Jekaterinburg.
Met het nieuwe jaar had hij vermoedelijk niet veel te maken.

Met het nieuwe jaar

3 Bachmut, 31 december 1911. Aan LW te Stoupky

With sincere greetings and best wishes for the fulfilment of your desires in the
coming year, to you and your family, from E Lewis and family
Tussen de gezinnen bij de zoutmijn Peter de Groote in Stoupky, en verschillende
vrienden in de nabijgelegen stad Bachmut bestonden warme betrekkingen. De
familie Lewis stuurde menige kaart met goede wensen.

Vrolijke heilige
dagen

4 Poolse kaart uit Noworadomsk (toen Rusland, nu Polen) van E. de Jager en

vrouw, 23 december 1910/05 januari 1911
Aangename feestdagen worden и toegewenscht.

Met het nieuwe jaar

5 Hilda Lewis, een van de vier dochters

(en één zoon) van het gezin Lewis,
trouwde in 1913 met Roelof Bruinse,
boekhouder van de zoutmijn Peter de
Groote. Nog in hetzelfde jaar gingen zij
als echtpaar goede wensen versturen.

Christus is
opgestaan!

6 Aan OLM te Nieuw Helvoet, Villa Hein van Rockanje, 1906

Lieve Oljetsjka, Ik en Misja feliciteren je met de komende feestdagen, en van
harte wensen we je een goede gezondheid en veel geluk in je leven. We kussen je
kinderen innig. Flora. Heb je mijn brief gekregen?

7 Aan OLM te Nieuw Helvoet, Villa Hein van Rockanje, 16 april 1906

Ik feliciteer lieve Erwin met de feestdagen, en we wensen dat je een gehoorzaam
jongetje wordt. We kussen je, tante Flora en oom Misja.

Christus
opgestaan.

8 Aan LW te Stoupky

Ontvang onze hartelijke Paaschgroeten voor и allen. Je Tine

is

Christus is
opgestaan.

9 Paaswensen voor Erwin in 1906, van Wolodja en Kolja, de neefjes

Kamerist in Joezovka, dat nu Donetsk heet.

10 Aan LW te Stoupky; Marioepol, 16 april 1910

Ik feliciteer и en uw hele gezin met de feestdag van de opstanding van Christus
en wens u een vrolijke en goede dag. N. Kamerist
De in rood en goud geklede vrouw draagt op een schotel de beroemde paastaart
waar veertig eieren in gaan, en misschien een versierd rood ei. Onderaan een
versierd ei met de afkorting X.B., Christós Voskrése.

Christus is opgestaan!

Christus is opgestaan.

11 10 april (jaar?)

Ik feliciteer u, hooggeachte Olga Erwinovna en Leontij Kornelevitsj, van ganser
harte met het lichtfeest [pasen]. Ik wens и gezondheid en welzijn in alle
opzichten. De rechtszaak betreffende het geld, 1544 R, door mij te overhandigen,
is in Ekaterinburg vastgesteld en wordt gehoord op 22 april. Ik hoop dat er geen
problemen mee zullen zijn. Na het koude weer gisteren is het warm en helder
geworden, en vandaag op paasdag is het 14 graden in de schaduw. Ik kus u
innig, dierbare Olga Erwinovna; mijn groeten aan Leontij Kornelevitsj. Neef
Kolja

12 De kaart is verstuurd in Sint Petersburg op 14/27 maart 1914

De tekst aan de beeldzijde luidt: De lente komt vol wonderen, de Heer is
opgestaan, de Heer is opgestaan. De wilgenkatjes verwijzen naar het voorjaar
dat in aantocht is.

Christus is opgestaan.

13 All congratulations and best wishes to уou

and family, schreef M. Sutton (Bachmut) aan
LW (Stoupky). Het jaar is niet bekend.
Alle symbolen zijn er op deze kaart: de
moeder in de bloei van haar leven (mand
vol eieren!), kind op haar paasbest
(hogehakschoentjes!), wilgenkatjes
(voorjaar!).

Vrolijk Pasen
Met de hand is in het Russisch
toegevoegd: Christus is opgestaan.

14 21 maart 1909

Deze Poolse paaskaart zit vol symbolen:
de zwierige man draagt een Pools
kostuum waarin de kleuren van de
Russische vlag zijn verwerkt. De berkjes
staan voor het ontluikende voorjaar en
geven misschien een romantisch
plattelandsgevoel. Een haas die
onverhoeds zijn pad kruist, maakt de
feestvierder aan het schrikken,
waardoor uit de overvolle mand die hij
draagt eieren op de grond vallen. Ook
het vermorsen van het struif kan een
teken van overvloed zijn.

15 Aan LW te Stoupky; 26 maart 1912

Ook collega's en zakenrelaties stuurden elkaar goede wensen. Deze kaart komt,
blijkens het stempel, van de gebroeders Nikolaj en Ksenofont Skosyrev
(Grieken?), die een zakkennaaiderij hadden in Vjazniki.

Christus is opgestaan.

16 Aan OLM te Blaricum, na 1911

Hooggeachte Olga Erwinovna, ik stuur и een hartelijke felicitatie met het feest
van heilig Pasen. Wat goed dat и bedacht hebt voor de winter naar Stoupky te
gaan. Wij zijn erg moe en willen ook binnenkort naar Stoupky gaan. Alle
kinderen gegroet van ons, met goede wensen voor hun gezondheid. Ik kus u
innig, uw M. Stengoven (Marija Nikolaevna, de Russische vrouw van Chris van
den Steenhoven?).

Met de feestdag van heilig Pasen

18 Een kerstkaart voor OLM uit het verre, maar vertrouwde Stoupky. In

november 1911 was zij met de jongere kinderen naar Holland vertrokken voor
hun opleiding. Misschien is deze kaart die winter verstuurd? Het adres is
geschreven door LW. Aan de linkerkant de goede wensen van Kondrat'
Andreewitsj, en zijn vrouw Anna(?) Obramovna. Ook Thёkla Ivanovna heeft
getekend, misschien de andere hulp in huis. Kondrat kennen we als de
huisknecht, van een van de afscheidsfoto's uit 1911.

Met de geboorte van Christus

17 Stad Warschau, Zijne Excellentie, de Consul van Nederland, Leontij

Komelevitsj van den Majzenberg. Jeruzalemskaja ulitsa 70
Voor Erwin van Kolja
Geadresseerd aan LW te Warschau, van Kolja, 1905
Hoe ging het er in de kinderkamer aan toe in het oude Rusland? Zie deze
paashaas in de rol van baker!

Christus is opgestaan.

Met de geboorte van Christus

19 Deze kaart is op 27 februari 1910 gestuurd

aan de Jongeheer Dirk van den Muyzenberg,
per adres Den Heer Cor Bruijn, Hoofd der
Humanitaire School, Blaricum, en doorgestuurd
naar de Duvenvoordestraat, Haarlem,
Met groeten van Nelleke. Nelleke zou Nelly
Scherrer kunnen zijn, die in 1909 te Stoupky
was geboren. Als dat zo is, werden de kleintjes
al vroeg in het circuit opgenomen.per adres Den Heer
Cor Bruijn, Hoofd der

20 LW ontving op 25 december 1910

deze kaart uit Bachmut.
With kindest greetings for a Merry Xmas
and a Happy New Year with the blessings
of good health to Dear Mrs and Mr van
den Muijzenberg, from E Lewis and
Family

21 Pskov. 19 April 1917, Woensdagavond 11.35

Lieve krullebol. Zooeven ben іk op 't station aangekomen en
ga vannacht om half twee naar Porchov (ten oosten van
Pskov). Ik heb Mama vanavond ook eene briefkaart gezonden
toen ik nog in de stad was. Gaat het goed, krullebol?
Staraja Russa (een station op dezelfde lijn, verder naar het
oosten) 11.35 's morgens 20 April, Donderdag
Ik kon gisteren de briefkaart niet meer afschrijven daar ik in
de trein moest, ben doorgereisd naar hier en zal niet naar
Porchov gaan, omdat ik vandaag niet meer terug kan, de trein
was veel te laat. Ik moet nu tot morgen hier blijven en ga dan
weer naar Pskov. Volgende week zaterdagmorgen of
zondagmorgen komt papa thuis, wat zal dat een vreugde zijn.
VееІ zoentjes voor allen, Papa. Tegelijk een kaart aan Loes.
In de onzekere tijden na de februari revolutie van 1917 hield JC
zijn gezin op de hoogte hoe zijn reis vorderde, desnoods met
een kerstkaart als er niet anders te krijgen was.

22 Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog,

tijdens de zomervakantie van 1914, heerste in
Europa grote verwarring onder de velen die voor
zaken, vakantie of studie buiten hun vaderland
verbleven. Op 26 augustus kreeg OLM een
verzoek uit Stoupky, omdat haar vroedvrouw,
Sophia Lwow, ongerust was over haar broer
Mareus, die in Luik studeerde. Wat een door
OLM in de krant geplaatste advertentie
opleverde, is niet bekend. Vermoedelijk kwam
in december 1914 deze kaart uit Holzminden,
een Duits krijgsgevangenenkamp aan de Weser.
In de loop van de oorlog zijn ook Russische
joden die zich in bezet gebied bevonden
geïnterneerd. Hoe het verder is gegaan met
Mareus Lwow weten we niet.

Het album is het tweede in de reeks:
Uit het Archief Van den Muyzenberg-Kiessler: From the Van den MuyzenbergKiessler Archive.
ISBN 978-90-813021 -2-8
Het kan besteld worden via: VandenMuyzenberg-Kiessler@hotmail.com

Ariette, Hanneke en Olga van den Muyzenberg hebben de selectie gemaakt en de
bijschriften bedacht. Zij bedanken Pieter van den Oudenrijn en Raja van den
Bercken-Drobysjevskaja hartelijk voor hun adviezen.
©Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler

1 (voor- en achterkant) Na de paasdienst breekt men de paasvasten met wit
brood en rodeeieren. A. Lavrov's aquarel van dit moment als paaskaart van LW
voor zoon Erwin, 14/27 maart 1914

