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Deze staat ligt ten noordwesten van de vroegere Sovjet Unie. 
Samen met Estland en Letland vormen ze de Baltische staten en liggen aan de 
Oostzee. Verder grenst Litouwen aan Polen en Wit-Rusland. 
 
Het land, dat bijna 1,5 keer zo groot is als Nederland telt nog geen 4 miljoen 
inwoners. Dun bevolkt dus. 
68% van de bevolking leeft en werkt in de grote steden De grote steden liggen 
verspreid over het hele land, met daartussen de kleinere steden en dorpjes. 
De helft van de bevolking leeft van de land/akkerbouw en veeteelt. Daarnaast 
ontwikkelen zich de industrie en de handel. 
 
Het landschap is overwegend vlak in het  
midden en heuvelachtig in het zuidoosten  
en westen. (vergelijkbaar met Nederland).  
Een groot deel van het land bestaat uit  
wouden, glooiende heuvels, meren en  
uitgestrekte landbouwgronden. 
Het hoogste punt ligt ten zuidoosten van  
de hoofdstad Vilnius (op 294 meter).  
Opvallend in het uiterste westen van  
Litouwen is het schiereiland Nida gelegen  
bij de stad Klaipèda.  
Deze schoorwal is een aaneenschakeling  
van duinen en stranden met een breedte tussen de 400 meter en 4 kilometer en een 
lengte van ongeveer 50 kilometer. Vele meren vinden wij in het noordoosten. Het 
land kent vele bosrijke gebieden en is dun bevolkt. 
 

 
Litouwen heeft een gematigd klimaat dat enigszins beïnvloed wordt door de Warme 
Golfstroom. De oostelijk gelegen regio's hebben al meer een landklimaat waar het 's 
winters wat kouder is dan in de rest van het land en 's zomers wat warmer. De 
winters duren vrij lang. In de Dzukija regio vriest het eind september al, en in de 
hoofdstad Vilnius twee of drie weken later. In november begint het meestal te 
sneeuwen en al snel daarna ligt er in grote delen van het land tot en met maart een 
dikke pak sneeuw. 
De gemiddelde minimumtemperatuur in januari is -5°C. Incidenteel komt het voor dat 
de temperatuur daalt tot -40°C. De lente duurt meestal maar kort. Vaak is de maand 
april een overgangsmaand met onvoorspelbaar weer met afwisselend koude en 
redelijk warme dagen. De zomer duurt over het algemeen van half mei tot eind 
augustus. In juli, de warmste maand, is het gemiddeld ongeveer 17°C. De 
maximumtemperaturen kunnen oplopen tot 35°C. Gemiddeld valt er 717 mm 
neerslag per jaar aan de kust en 490 mm in het oosten van het land. 
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Litouwen telt ongeveer 4 miljoen inwoners. De samenstelling is  
erg gevarieerd. Het grootste deel bestaat uit Litouwers  
(ongeveer 80%).  
Andere bevolkingsgroepen zijn: Russen, Polen, Wit-Russen en  
Oekraïners. Ongeveer 45% van de bevolking woont in de steden,  
waarvan Vilnius de hoofdstad is.  
Verdere grote steden zijn: 
Kaunas, Klaipèda, Siauliai en Panewezys. 
 
 

 
Op dit moment hangt ongeveer 75% van de Litouwers  
het katholieke geloof aan, al dan niet actief.  
De Russisch orthodoxe kerk heeft na het katholicisme  
de meeste aanhangers, ongeveer 5% van de bevolking.  
Ongeveer 1% van de bevolking is protestant. De Lutheranen  
hebben 45 gemeentes verspreid over het land, de hervormde  
kerk heeft er maar negen. Verder zijn er, net als in de andere  
voormalige Sovjetrepublieken, veel uit de Verenigde Staten  
afkomstige sektes actief 
 
 

 
Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs duren samen  
twaalf jaar. Er zijn in Litouwen drie typen scholen. Er zijn  
scholen die alleen aan de groepen 1 tot en met 4 lesgeven;  
scholen die aan de groepen 1 tot en met 9 lesgeven en  
scholen die aan de groepen 1 tot en met 12 lesgeven.  
Kinderen gaan vanaf zes jaar naar school. Sinds 1978  
is het verplicht om voortgezet onderwijs te volgen. 
In 1993/1994 waren er 2317 scholen voor basis en voortgezet  
onderwijs, 108 school voor speciaal onderwijs en 15 scholen  
voor hoger onderwijs. Er bestaan nog steeds scholen waar  
les wordt gegeven in het Russisch of het Pools. 
In totaal zijn er zeven universiteiten in Litouwen. 
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Op de wereld bestaan drie Baltische talen: het Litouws, Lets en Oud-Pruisisch 
Deze laatste taal is inmiddels uitgestorven. Het Baltisch en het Lets hebben een 
groot aantal overeenkomsten. 
 
Ondanks dat er wel invloeden te vinden zijn, heeft de Litouwse taal weinig weg van 
de Romaanse, Germaanse of Slavische talen die in de omringende landen 
gesproken worden. Litouws is de officiële taal in Litouwen. Toch wordt er in Litouwen 
nog veel Russisch (8%) en Pools (7%) gesproken. Momenteel leren de kinderen 
allemaal Engels in plaats van Russisch. 
 
In de zestiende eeuw werd het Litouws een officiële schrijftaal. De eerste officiële 
documenten stammen echter uit 1918 ten tijde van de Litouwse Republiek. In het 
middeleeuwse Groot Hertogdom Litouwen waren de officiële talen Slavisch en 
Latijns. Tijdens het Pools-Litouwse koninkrijk werd Pools gesproken. Van 1836 tot 
1903 was Russisch de officiële taal en werden publicaties in het Litouws zelfs 
verboden. Ten tijde van de Sovjetoverheersing was het leren van Russisch verplicht. 
Pas in 1989 werd Litouws weer de officiële taal. Er bestaan verschillende dialecten, 
maar het dialect van Aukštaitija vormt de standaardnorm. Ook in Nederland hebben 
wij zo’n norm. 
 
De Litouwse taal maakt gebruik van het Latijnse schrift. Het Litouwse alfabet bevat 
32 letter. De Nederlandse letters Q, W en X worden niet gebruikt. De letter Y wordt 
gebruikt als een lange I. De letter V wordt meer uitgesproken van een W. 
 
Nederlands     Litouws 
 
Hallo!  Goedemiddag   Laba diena 
Heeft u het erg druk   Ar  jus labai uzsiemes 
Ja natuurlijk     Taip, zinoma 
Alstublieft     Prason 
Ik versta u niet    As jusu nesuprantu 
Waar is het toilet    Kur yra tualetas 
Dank u wel      Aciu 
We zouden graag de stad zien  Mes noreturne apbureti miesta 
 
 
1: Vienas   6: Sesi 
2: Du    7: Septyni 
3: Trys    8: Astuoni 
4: Keturi    9: Devyni 
5: Penki    10: Dezimt 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 
De officiële staatsnaam is:  
Lietuvos Republika: Lietuva. 
Litouwen is een republiek met een parlementaire  
democratie. De president wordt rechtstreeks  
gekozen door de bevolking voor een periode van  
vijf jaar. Sinds 12 juli 2009 is Dalia Grybauskaitė  
president van Litouwen. 
 
 
Het parlement wordt om de 4 jaar gekozen door het volk. 
De voornaamste politieke partijen zijn: 

� De Vaderlandse Unie/Conservatieve partij 
� De Litouwse Sociaal Democratische partij 
� De Litouwse Democratische Arbeiderspartij. 

Daarnaast zijn er nog zeer vele kleinere partijen. 
Litouwen is steeds meer gericht op internationale samenwerking en is oa. ook lid van 
de Verenigde Naties, NAVO en de Unesco. 
 
Uitbreiding van Europese Unie met nieuwe leden uit de Oostbloklanden was . 
In 2004 een feit. Litouwen werd, samen met 9 voornamelijk Oost Europese 
landen, lid van de EU. 
Litouwen is lang niet zo welvarend als de Westerse EU-lidstaten. De inflatie is nog te 
hoog voor de invoering van de Euro. Zij hebben nog steeds de Litas. (een euro is 
ongeveer 3 ½ Litas) 
 
De Europese Commissie heeft de opdracht gekregen alle EU-burgers in de hele EU 
een welvarend bestaan te garanderen. Ze krijgt daarvoor eenderde van de begroting 
van de EU ter beschikking. Het meeste geld gaat structureel naar de ontwikkeling 
van achterstandsregio's in de EU. Daardoor kunnen deze regio's zich ontwikkelen en 
wordt de economische ongelijkheid in de EU teruggedrongen. 
 
Het geld voor regionale ontwikkeling wordt  
bijeengebracht door de EU-lidstaten. Iedere  
lidstaat betaalt zijn deel. De rijkere lidstaten,  
zoals Nederland, betalen meer dan de  
armere lidstaten. Ze betalen meer dan ze  
ontvangen, ze zijn nettobetalers. En de  
arme staten ontvangen meer uit de EU-kas  
dan ze betalen. Zij zijn de netto-ontvangers. 
 
 
 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060706_litouwenoud 
 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060706_litouweneu 
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Deze bestaat uit drie horizontale balken: geel, groen en rood. 
Geel staat voor de zon, het licht, de welvaart 
Groen staat voor het Litouwse landschap, voor hoop en vreugde 
Rood is de kleur van de aarde, het leven, het bloed en voor de dapperheid en 
standvastigheid van het volk in de strijd voor de vrijheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het staatsembleem is de Vytis, de witte ridder. 
Het wapen van Litouwen bestaat uit een rood schild  
waarop een zilveren (witte) ridder met een getrokken  
zilveren zwaard met gouden greep op een zilverkleurig  
springend paard zit.  
De ridder draagt ook een blauw schild met daarop  
een gouden Kruis. 
 
 

 
Op 1 september 2004 nam Litouwen een alternatieve staatsvlag aan. Deze toont het 
wapen van Litouwen in baniervorm. Deze vlag wordt officieel de "Historische vlag" 
genoemd. 
De vlag is ingevoerd ter ere van de zevenhonderdvijftigste verjaardag van de kroning 
van Mindaugas, de eerste groothertog van Litouwen. 
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Litouwen bestaat net als Nederland uit meerdere districten (soort provincies) 
Die allemaal een eigen wapen hebben. 
 

     

       Alytys              Kaunas             Klaipeda         Marijampote    Panevezys 

     

       Siauliai          Taurage            Telsiai                Utena                Vilnius 
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De litas is de munteenheid van Litouwen. Eén litas is honderd centas. 
 
Het muntgeld is beschikbaar in 1, 2, 5, 10, 20 en 50 centas en 1, 2 en 5 litas.  
Het papiergeld is beschikbaar in 10, 20, 50, 100, 200 en 500 litas. 
De munt werd onder deze naam ingevoerd in 1922, waarna hij vervangen werd door 
de roebel in 1941. In 1993 werd de litas weer ingevoerd en loste de 
overgangsmunteenheid talonas af.  
 
Tot 2002 was de munt (net als in de jaren 1922-1940) gekoppeld aan de 
Amerikaanse dollar in een verhouding van 4:1. Sinds 2002 is de munt gekoppeld aan 
de euro. Door het toetreden tot de Europese Unie zal de munt vervangen worden 
door de euro, ten vroegste in 2014. 
 
 
1 euro = 3,45 litas     20 euro = 69,05 litas 
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Litouwen, ons Vaderland, 
Land van helden! 
Laat Je zonen uit het verleden 
Kracht putten. 
 
Zodat Jouw kinderen alleen 
Eerlijke wegen zullen begaan, 
En voor Jouw 
En voor het welzijn van de mensen. 
 
Laat de zon boven Litouwen schijnen, 
Alle duisternis verdwijnen, 
Laat licht en waarheid 
Onze stappen volgen. 
 
Laat de liefde voor Litouwen 
Altijd in ons hart branden, 
In de naam van Litouwen 
Laat de eenheid bloeien! 
 
Tautiška giesmė  
Tautos Himnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nationaal volkslied (Lietuvos Himnas) is geschreven door Dr. Vincas Kudirka in 
1898. Sinds 1919, een jaar na de onafhankelijkheid, is dit lied het officiële volkslied 
van Litouwen 
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De naam Litouwen wordt het eerst vermeld in een historische tekst uit het jaar 1009. 
In de dertiende en veertiende eeuw behoorde Litouwen tot het Groot Hertogdom 
Litouwen. 
De Duitse Kruisvaarders werden in samenwerking  
met Polen in 1410 bij de slag van Tanenberg in de buurt  
van Dunwald verslagen daardoor groeiden Litouwen in  
een unie met Polen uit tot een van de grootste staten van  
Europa. Het strekte zich uit van de Oostzee tot aan de  
Zwarte Zee. 
In 1795 werd een groot gedeelte van Litouwen ingenomen  
door de Russen. 
De tsaren van Rusland onderdrukken alle nationale opstanden. Tevens verboden zij 
het gebruik van de Litouwse taal. 
In de eerste wereldoorlog werd Litouwen weer bezet door Duitsers en later door het 
Rode Leger van de Russen.Deze bezetting duurde tot 1990. Toen riepen de 
bewoners van Litouwen weer de onafhankelijkheid uit,  
doch de Sovjet Unie reageerde met veel militair ingrijpen. 
Meerdere landen in de wereld erkende echter Litouwen  
weer en in 1991 deed ook Rusland dit. 
Sindsdien probeert de Litouwse bevolking met onder  
andere westerse hulp het land en de economie weer op  
te bouwen. 
 
 

De eerste beschrijving van Šiauliai dateert uit 1236.  
Op 22 september van dat jaar werd in deze omgeving een  
grote veldslag gehouden, waarbij Litouwse mensen  
(uit Žemaitė) onder leiding van hertog Vykinas vochten tegen  
de orde van de Ridders van het Zwaard, afkomstig uit Livonia.  
Tijdens dit bloedige treffen kwamen Vokwin, de leider van  
de Ridders van het Zwaard, en 48 andere strijders om het  
leven. 

 
1236 wordt daarom gezien als het jaar waarin  
Šiauliai ontstaan is. De slag bij Šiauliai wordt ook wel  
"Saulės mūšis" (slag van de zon) genoemd. 
Ter herdenking aan deze strijd is bij het 750-jarig bestaan  
van Šiauliai (1986) de "golden boy" geplaatst. 
 
 
 
 
 

Golden Boy 
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De vierde grootste stad van Litouwen is Siauliai. Deze stad  
is ontstaan in de buurt van het eerste houten kasteel dat in  
de 9e eeuw werd gebouwd op de heuvel van Salduve.  
De naam Siauliai wordt het eerst vernoemd in 1236 bij de  
slag van de “Zon” tussen Litouwen en de Duitse kruisvaarders. 
De eerste kerk werd gebouwd in 1445 en  Siauliai werd  
erkend in de tweede helft van de 16e eeuw door de wet  
van Magdeburg. 
 
De stad is meerdere keren bijna volledig verwoest. Met name door een grote brand in 
1872 en in de eerste en tweede wereldoorlog. Na de tweede wereldoorlog was zelfs 
80% van de gebouwen onherstelbaar beschadigd. 
De ontwikkelingen van de stad is vooral te danken aan haar ligging. Siauliai ligt op 
het kruispunt van wegen en spoorlijnen, die van noord naar zuid en van oost naar 
west Litouwen lopen. 
 
De stad is het centrum van de streek voor cultuur, wetenschap, industrie en toerisme. 
Belangrijk zijn de boekdrukkunst, fiets- en chocolade industrie. 
Nu is Siauliai een stad met 150.000 inwoners en is vrijwel geheel herbouwd met 
enkele grote winkelcentra en zeer bekende musea. Toch heeft de bevolking het niet  
gemakkelijk. Armoede is nog aanwezig en de economie heeft een grote achterstand 
door de vele verwoestingen uit het verleden en de overheersing door de Sovjet Unie  
tot 1991.Aan de wederopbouw wordt hard gewerkt. 
De huidige economische crisis heeft Litouwen weer een stapje teruggeduwd in de 
positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren.  
 
 
St. Petrus en Paulus kathedraal in Šiauliai 
 
De eerste kerk werd gemaakt van hout in 1445.  
Tussen 1617 en 1634 bouwde men aan de huidige  
St. Petrus en Paulus kathedraal. Dit is een van de  
grootste en mooiste kerken in Litouwen. De kerk  
stampt voort uit de renaissance en is gebouwd op  
een kleine heuvel, waardoor hij al vanaf grote  
afstand te zien is. 
In het verleden werd Šiauliai meerdere malen  
verwoest door branden (1589, 1679, 1709 en 1872)  
en oorlogen. De St. Petrus en Paulus kathedraal  
is een van de weinige gebouwen die is overgebleven  
en doet herinneren aan het verleden. 
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De stranden van Litouwen leveren 90% van  
alle barnsteen op de wereld.  
 
Barnsteen is het fossiele hars van  
prehistorische naaldbomen. Het hars kwam  
miljoenen jaren geleden uit de bomen  
gedropen en is daarna langzaam versteend.  
Barnsteen kan verschillende kleuren hebben  
van lichtgeel tot donkerrood.  
Vele barnstenen zijn echter doorzichtig.  
 
In vroegere tijden zijn door de bomen rondom het Baltisch gebied grote 
hoeveelheden hars geproduceerd. Na de ijstijd is het barnsteen uit de grond 
gekomen en in zee terecht gekomen. De stenen spoelen in Litouwen nog steeds met 
regelmaat aan. 
 
Soms kwamen er ook insecten of andere kleine diertjes en plantjes in het hars 
terecht. Zij zijn in het steen bewaard gebleven. Omdat veel barnsteen doorzichtig is, 
kunnen wij ze goed waarnemen.  
Vaak wordt barnsteen ook wel amber genoemd, maar dit is niet juist. Amber is de 
Engelse naam voor Barnsteen. 
Barnsteen wordt gebruikt om sieraden en kunstvoorwerpen van te maken. 
Litouwen heeft ook een barnsteenmuseum in Palanga. 
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De  volksmuziek speelt een grote rol  
 
Het bekendste muziekinstrument is de  
kanklès, een snaarinstrument, waarvan  
een wisselend aantal snaren over een  
houten klankbord gespannen worden. 
Het heeft de vorm van een trapezium. 
 
 
 
 
 
 
De skrabalai is een Litouwse percussie instrument 
 
Het instrument bestaat uit houten klokken. 
Het is trapeziumvormig. De houten klokken  zijn van 
verschillende grootte in verschillende verticale rijen  
met een of twee kleine houten of metalen kleppers binnen in. 
Het wordt gespeeld met twee houten stokjes.  
Ze gebruikten deze houten klokjes ook om de nek  
van een koe te binden, waardoor het makkelijker  
om de dieren terug te vinden in het bos als ze afgedwaald  
waren van de kudde.  
 
 
Skuduciai  (soort panfluit) 
 
 

Birbyne (volksklarinet) 
 
 
 
 
 
 
Lamzdelis (blokfluit) 
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De Litouwse nationale klederdracht is verdeeld in prehistorische, historische en 
volksklederdracht. Men heeft door vondsten van resten kleding en kleine andere 
versieringen uit prehistorie een redelijk beeld kunnen krijgen van de klederdracht uit 
deze periode. In verschillende musea in Litouwen zijn verzamelingen te bezichtigen 
van deze resten. Ook inscripties en oude tekeningen geven een redelijk goed beeld 
uit die tijd. De Litouwse volksklederdracht van de plattelandsbevolking was uitermate 
gevarieerd en door de bevolking zelf geweven. De patronen zijn complex en de 
kleurencombinatie zijn zeer subtiel. De Litouwse kelderdracht kent verschillende 
stijlen. Elk deel van het land heeft haar eigen patronen. 
 
Samogitia, Kapsai, Dankija, Zanavykija, Vilnius etc. 
 
Ofschoon de klederdracht voor buitenstaanders gelijk lijkt, heeft elke streek zijn eigen 
patronen, kleuren en toebehoren. Ook wordt per landstreek de klederdracht op 
andere manieren gedragen. In vroegere tijden werd de klederdracht elke dag 
gedragen zowel bij het werk als bij feesten, trouwerijen en andere gelegenheden.  
Anno 2011 meestal niet meer. Het weefsel, patronen en kleuren van de 
hedendaagse klederdracht heeft veel gelijkenis met die van vroegere tijden. De 
klederdracht voor vrouwen is veel rijker en gevarieerder dan die van mannen. Zij 
hebben meer kleuren en zijn ingewikkelder geweven. Een zeer belangrijk deel van 
de klederdracht is het verschil in hoofddeksels bij de getrouwde vrouwen en de 
meisjes. De jongens kunnen dus aan het hoofddeksel gelijk zien welk meisje nog vrij 
is om eventueel te trouwen. 
 
De basisklederdracht bij vrouwen 
 
a. Een lange versierde gestreepte rok 
b. Een schort 
c. Een witte blouse met pof-mouwen 
d. Kousen in een dunne streep die bij de rok past 
e. Een hoofddeksel 
f.  Versieringen om de hals 
g. Zwarte schoenen met houten of leren hielen 
 
De basisklederdracht bij mannen 
 
De mannen dragen in een aantal provincies een los lang vest. In andere streken een 
lange jas. Een brede sjerp wordt daaromheen gebonden. Deze sjerp is vrij lang en 
hangt tot aan de knieën van de mannen. Het shirt is van dun wit linnen gemaakt en 
de mouwen zijn heel ruim. De hoed is van stro. 
De sokken zijn gestreept en de schoenen zijn voorzien van een zacht leren 
onderkant. De jongens dragen vesten en geen jassen. Buiten de landsgrenzen van 
Litouwen draagt de bevolking hun nationale kostuum.  
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De Litouwers zijn verzot op basketbal  
 
In het basketbal behoort Litouwen tot de wereldtop. 
Litouwen is één van de sterkste (misschien wel het sterkste  
basketballand van Europa. Het heeft in het verleden drie keer 
een editie van Eurobasket gewonnen en het land heeft  
in totaal acht medailles behaald in de zestien deelnames  
aan internationale toernooien. 
Voordat Litouwen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie,  
participeerde het basketbalteam aan twee grote toernooien,  
die het allebei wist te winnen (Eurobasket 1937,  
Eurobasket 1939). Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie  
sloot Litouwen zich in 1992 weer aan bij de FIBA. 
 
Enkele basketbalclubs in Litouwen zijn:   
BC Lietuvos Rytas Vilnius en BC Zalgiris Kaunas 
 
Voetbal  
Voetbal is het meest populaire spel in de wereld, maar in  
Litouwen komt deze sport op de tweede plaats na basketbal. De jaren '80 was het 
gouden tijdperk van het Litouwse voetbal 
De legendarische vilniaus “Zalgiris” oogstte overwinningen op de internationale 
grasmat en tienduizende fans wilde graag de wedstrijden van hun team bijwonen. 
 
Hoewel Litouwse clubs nog steeds  niet voor grote doorbraken op het internationale 
niveau zorgen , kunnen  een paar Litouwse spelers, zoals Edgaras Jankauskas 
(gespeeld voor FC Porto in 2003) en Deividas Šemberas (CSKA Moskou) 
opscheppen over hun UEFA Cup kampioen titels.  
 
Enkele voetbalclubs in Litouwen zijn: FK Zalgiris Vilnius, KC Sauilai, Atlantas 
Klaipėda 
 
Naast basketbal en voetbal zijn atletiek en wielrennen  voor vele bewoners een 
aantrekkelijke vrije tijdsbesteding.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadion Vilnius 
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Het centrum van Europa is in Litouwen!  In 1989 hebben onderzoekers van het 
Franse Nationaal Geografisch Instituut vastgesteld dat het geografisch centrum van 
Europa in Litouwen was. 26 kilometer ten westen van de hoofdstad Vilnius. 
Dit feit is geregistreerd in het Guinnes Book of World Records. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monument Centrum van  
Europa 
 
 
 
 
De meest populaire en traditionele Litouwse gerechten  zijn: zwart brood, koude 
bieten-root soep (Saltibarsciai) zeppelins (didzkukkuliai) en als toetje gefrituurde 
koekjes (zagareliai)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FlyLal (ook wel genoemd Lithuanian Airlines en LAL) is de nationale 
vliegtuigmaatschappij  van Litouwen en is in Vilnius. 
Het vliegveld heet Vilnius International Airport 
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De gemeente Etten-Leur heeft  het besluit genomen om de stedenband en haar werk 
als uitgangspunt te nemen in een toewijzing van straatnamen in het nieuwbouw 
gedeelte van Etten-Leur in het plan De Lage Banken. Dit alles tevens in de aandacht 
die de gemeente wil geven aan verdere samenwerking binnen Europa 
 
-Litouwenplein: het plein aan de noordkant van het NS station. 
 
-de straatnaam Litas: zoals bij ons euro, is de litas het betaalmiddel in Litouwen 
 
-Zonnestad: Siauliai betekent in de vertaling naar het Nederlands Zonnestad 
 
-Boogschutter: Het symbool van de stad Siauliai is de “Golden Boy” een jongen als  
boogschutter. Een groot standbeeld van hem staat in Siauliai en is tevens 
 een onderdeel van het logo van de stedenband Etten-Leur – Siauliai 
 
-De Kruisberg:  
Vlakbij Sauliai (10 km) ligt een bijzondere bedevaartplaats. 
De Litouwers geloven dat op deze plaats de Heilige Geest hulp zal verlenen of 
bedanken zij voor de reeds verkregen hulp. Hiertoe plaatsen zij kruizen op een 
heuvel. Dit gebeurt al honderden jaren. In de tijd dat de Sovjet Unie Litouwen 
overheerste, heeft de Sovjet Unie meerdere malen geprobeerd alle kruizen op deze 
heuvel te vernietigen.  
Zij beschouwden het plaatsen van kruizen als een stil protest tegen de overheersing 
en een uiting van het streven naar onafhankelijkheid voor Litouwen. Het vernietigen 
is nooit echt gelukt. Op het moment dat de Russen de kruizen met bulldozers 
vernietigde, kwamen in de nacht er na Litouwse burgers weer nieuwe kruizen zetten. 
Dit kat en muis spel heeft vele jaren geduurd. 
Elke keer kwamen er stapels nieuwe kruizen op deze heuvel en ook nu nog worden 
dagelijks nieuwe kruizen bijgeplaatst. Men schat dat er momenteel meer dan 1 
miljoen kruizen geplaatst zijn. Het blijft maar groeien.  
 
De “Hill of Crosses” zoals die  
internationaal genoemd wordt, is  
inmiddels wereldberoemd geworden,  
mede door het bezoek van de Paus  
in 1993 aan deze heuvel.  
 
Kijk eens op youtube of google en  
vul “Hill of Crosses” in.   
Je zult versteld staan van het  
aantal verhalen, filmpjes en foto’s  
die gemaakt zijn over dit onderwerp. 
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Litouwen is in 2004 toegetreden tot de Europese Unie, maar er vond al veel eerder 
samenwerking plaats tussen steden en organisaties. 
Om Litouwen te helpen bij de wederopbouw van het land en de volkeren met elkaar 
in contact te brengen zijn ook in Etten-Leur initiatieven genomen. 
Een voorbeeld hiervan is het aangaan van een stedenband tussen Etten-leur en 
Siauliai, de vierde grote stad in Litouwen. 
Daartoe is een stichting opgericht met als doel de contacten tussen de bevolkingen 
van beide plaatsen aan te moedigen en hiertoe ook activiteiten te ontwikkelen. 
Vanaf 1992 vinden er jaarlijks uitwisselingen plaats op het gebied van cultuur, sport, 
onderwijs, industrie, politiek en bestuur. 
http://www.stedenbandetten-leur.nl 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

- Studenten uit Siauliai lopen stage bij Etten-leurse bedrijven en instellingen en 
studenten uit Etten-Leur in Siauliai. 

- De muziekschool heeft wederzijdse uitwisselingen met docenten en 
muziekensembles. 

- Voetbalvereniging Internos heeft een uitwisseling met voetbalclub Klevas uit 
Siaulai. 

- Scouting Lambertus doet dit met scouting uit Litouwen 
- De Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur heeft reeds jaren een 

uitwisseling van studenten met school nr.20 in Siauliai. 
- Verder bekijkt nu ook het Munnikenheide college deze mogelijkheid voor de 

nabije toekomst. 
- De vereniging Vrienden van Siauliai brengt in de privé sfeer wederzijdse 

bezoeken aan gezinnen in Siauliai en ontvangen deze wederom in Etten-Leur 
- Op gemeentelijk bestuurlijk niveau vindt uitwisseling plaats van kennis en 

bestuurlijke ervaringen 
- Op het gebied van de gezondheidszorg vindt uitwisseling plaats van kennis en 

materialen. 
 
Je ziet dat er reeds veel gedaan wordt. Doch nieuwe initiatieven zijn steeds welkom. 
Ook jouw school, sportvereniging of andere instellingen kunnen deelnemen. 
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Litouwen wordt sinds 1991 niet meer onderdrukt door de sovjet unie. Litouwen  
is onafhankelijk geworden en is trots op haar eigen cultuur. Zij willen deze  
bijzondere cultuur van eigen bodem uitdragen aan hun eigen jeugd, maar ook  
laten zien aan andere volkeren. Zij hebben hun eigen cultuur en religie 75 jaar lang  
niet mogen beleven en uitoefenen. Het land was communistisch en men mocht  
er geen eigen cultuur noch religie op nahouden. Sinds de Litouwse bevrijding is het 
weer mogelijk dansgroepen, zoals Seltinis, naar Nederland te halen.  
 
 
Children & Youth Folk Dance Ensemble 
 
Op de Litouwse scholen worden dit soort  
dansen dan ook veel geoefend. De school 
 waar Seltinis vandaan komt heeft volksdans  
als hoofdvak staan. Elke dag wordt er  
minimaal 1 a 2 uur gedanst door zowel  
jongens als meisjes. 
De dansen worden uitgevoerd op authentieke 
 Litouwse volksmuziek. Het ziet er niet alleen 
 boeiend maar ook mooi uit. De kleurrijke  
kostuums zijn het bekijken waard. 
 
De dansgroep Seltinis is van 19 mei t/m 24 mei 2011 te gast in Etten-Leur. 
 
 

 
 
 
 
http://www.seltinis.lt 
 
http://www.luthuania.lt 
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1.  Litouwen vormt samen met………………….en…………………………………  

de Baltische Staten. 
 

Litouwen grenst verder aan……………………en………………………………  
 
2. Litouwen heeft verschillende bevolkingsgroepen. Welke? 
 

1………………………………………2…………………………………………….. 
3………………………………………4…………………………………………….. 

 
3.  Noem de vier grootste steden van Litouwen 
 

1………………………………..……..2…………………………………………….. 
3………………………………………4…………………………………………….. 

 
4.  Wat beteken de kleuren in de vlag van Litouwen? 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
5.  Wat is de ‘Litas” ? 
 
6.  Litouwen is in de geschiedenis vooral overheerst door 2 landen: Welke? 
 

1……………………………………….2……………………………………………. 
 
7.  Wat is barnsteen en waarvoor wordt het gebruikt? 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
8.  Het bekendste muziekinstrument bij de volksmuziek in Litouwen is de  

……………………………………………………………………………………….. 
 
9. Wat is de bekendste sport in Litouwen? 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
10.  Wat is het doel van een stedenband   

Noem enkele voorbeelden van uitwisseling 
 

Het doel: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Enkele voorbeelden zijn: 
……………………………………..……………………………………………….... 
………………………………………...……………………………………………... 
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