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Daan Koelewijn

Bijzondere Post
ZWERFPOST
Wat is dat nu weer ?
Van een zwerftocht heb ik gehoord,
zegt u, dat is avontuurlijk; zwerfhonden
en zwerfkatten zijn zielig, vindt u en
zwerfvuil is irritant, denkt u, maar van
zwerfpost heb ik nooit gehoord, meent u.
Een poststuk kan soms grote omwegen maken, voordat het op de plaats
van bestemming is aangekomen. Een
dergelijke brief noemen we een zwerfbrief. De omzwervingen zijn vaak het
gevolg van een onduidelijke adressering of van het steeds weer verhuizen
van de geadresseerde.

Ook ontstaat zwerfpost doordat
steden in verschillende landen van de
wereld, dezelfde plaatsnaam dragen.
Zo schreef iemand uit Terneuzen onlangs een brief aan een kennis die in
het naburige dorp Philippine woonde.
De brief bereikte de bestemming na
enige weken. Het epistel was eerst
vervoerd naar de Filippijnen (Philippines) en keerde daarna terug naar het
Zeeuws-Vlaamse Philippine.
Zwerfpost is te herkennen aan de verschillende afstempelingen, soms aan
de bijfrankeringen en aan de aantekeningen op de adreszijde.

Een paar voorbeelden
In één van mijn verzamelingen heb ik
er enige. Deze zal ik u laten zien.
Deze brief werd gepost in Kaapstad
in Zuid-Afrika en werd verzonden aan
Den Weledelgeboren Heer Nanning wonende in Pamatang Sianter in Nederlands-Indië. De weledelgeborene was
vandaar vertrokken naar Dordrecht in
ons land, maar ook daar woonde hij
niet meer. Uiteindelijk komt de brief
toch bij Nanning terecht, die inmiddels is verhuisd naar Bussum. De omzwervingen van deze brief duurde van
22 juli tot 2 oktober in het jaar 1939.
In de stempelvlag lezen we POS
VROEG vir vroeë aflewering. Helaas is
dit niet gelukt. (afb 1)
Op 28 juni 1909 werd deze briefkaart
uit het Japanse Yokohama verzonden
naar Alice Wolff per adres de heer
Jacob van Meekeren, wonende aan de
Nieuwe Keizersgracht 50 in Amsterdam. De afzender vermeldde op de
kaart dat deze moest worden verzonden Via Siberia.
De Japanse postbeambte begreep
deze aanwijzing kennelijk niet en las
voor Siberia het woord Iberia, zodat
de briefkaart naar het Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal) werd
vervoerd. Op 12 juli 1909 arriveerde
het poststuk in het Spaanse San
Sebastian. Daar begrepen ze gelukkig
dat de briefkaart bestemd was voor
Amsterdam.
Op 14 juli 1909 kwam de kaart bij
Alice aan. (afb 2)

1

Hier ziet u hoe moeilijk het in 1946
was om een brief vanuit Overschie,
bezorgd te krijgen in het Canadese
New-Westminster, voor- en achterkant. (afb 3a en 3b)
De kaart gericht aan deze Madame
… werd op 8 maart 1898 verzonden
vanuit Brünn in Oostenrijk en kwam
via het Belgische Luik en Charleroi
(beporting) op 12 april 1898 in Ludwigshafen a. Rhein in Duitsland aan.
(afb 4)
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3a

3b

In de zeventiger jaren van de negentiende eeuw ontstond er diepe
bewondering voor de ontwikkelingen in de scheepvaart. Het zeilschip
raakte buiten gebruik en stoomschepen doorkliefden met hoge snelheid
de golven. In 1872 publiceerde Jules
Verne zijn boek De reis om de wereld in
80 dagen. Het werd een rage om via
de scheepvaartverbindingen brieven
de wereld rond te zenden. Een ge-

specialiseerde verzamelaar bracht er
ongeveer 60 verschillende bij elkaar in
zijn collectie zwerfpost.
De meest bekende zwerfkaart van dit
type komt uit het dorp waar ik een
groot deel van mijn leven heb doorgebracht : Boskoop. In De Postzak
nr 105 (blad van de Nederlandse
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars) van december
1974 vond ik een artikel over deze

zwerfpost.
Pieter Jan Ferdinand du Bois, directeur van het Boskoopse postkantoor,
wilde de punctualiteit en regelmaat van
het werk van de postadministraties
uit zijn tijd aantonen.
Daartoe nam hij een briefkaart van
5 cent, voor het eerst uitgegeven in 1873
voor correspondentie met het buitenland
en schreef daarop in gloedvolle bewoordingen in drie talen een verzoek aan alle
postmeesters van Singapore, Yokohama,
San Francisco en New York de kaart
zonder tijdverlies door te willen zenden
en tenslotte in Boskoop terug te doen
keren. Deze opzet is wonderlijk genoeg,
gelukt, misschien wel omdat de betrokken
postbeambten een collega een genoegen
wilden doen.
Uit de vertrek- en aankomststempels
blijkt het volgende. De briefkaart verlaat het postkantoor Boskoop op 21
november 1878, wordt afgestempeld
in Singapore op 21 december 1878,
ontvangt vervolgens een stempel in
Yokohama op 12 januari 1879. Het
stempel San Francisco wordt op 29
januari 1879 afgeslagen, de kaart
doet New York aan op 8 februari
1879 en arriveert op 18 februari 1879
in Rotterdam. De volgende morgen
tussen 8 en 12 uur kan de heer du
Bois zijn kaart in Boskoop aan het
hart drukken. Deze reis om de wereld
heeft dus 91 dagen geduurd. Voorzover is na te gaan was de Boskoopse
postdirecteur de eerste die een dergelijk huzarenstukje wist uit te halen.
Du Bois heeft zijn kaart verkocht aan
een verzamelaar in Den Haag. Kort
daarna heeft De Katholieke Illustratie,
zonder toestemming van de eigenaar
er nadrukken van laten maken om
reclame te maken voor hun blad.
Er werd een invulkaart aan gehecht
die kon worden opgezonden door
mensen die een abonnement wilden
nemen. Deze nadrukken (zonder
toegevoegde kaart) worden regelmatig te koop aangeboden als de echte
Boskoopse zwerfkaart.
Een nadrukkaart van de Boskoopse
beroemdheid, voor- en achterkant

(afb 5a en 5b)

Op een internationale postzegeltentoonstelling in Antwerpen in mei
1887 stond een grote glazen vitrine.
In het midden, op een klein voetsukje,
werd de bekende Boskoopse Weltumseglungs Karte getoond. Naast de
kaart werd de routebeschrijving uit de
doeken gedaan. Kenners ontmasker-
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den de kaart als één van de nadrukken uit de Katholieke Illustratie. De
echte briefkaart die in 91 dagen de
wereld rondging is voorzover mij
bekend tot nu toe niet tevoorschijn
gekomen.
Een reis om de wereld in 165
dagen
In een ander nummer van De Postzak (nr 106 van april 1979) las ik
nog een verhaal over het creëren van
een zwerfbriefkaart. Een zekere heer
Moesman uit Utrecht verzond op
24 februari 1893 een briefkaart naar
een niet bestaande neef in Jedo, een
oude naam voor Tokyo in Japan. Hij
gaf hem de onduidelijke rang van
inspecteur. Mochten ze die fictieve
neef niet in Japan kunnen vinden dan
bestond er nog een kans dat hij was
verhuisd naar Vallego bij San Francisco. Dit vermeldde Moesman op de
kaart die hij aangetekend verzond.
De kaart arriveert op 26 april 1893 in
Yokohama. Lang hebben ze in Japan
niet gezocht naar die neef want op 5
mei 1893 wordt de kaart verzonden
naar Vallego waar het stuk op 22 mei
1893 aankwam. Ook daar konden
ze neeflief uiteraard niet vinden. De
kaart wordt nu verzonden naar het
Dead Letter Office in New York. Dit
is de gangbare naam voor kantoren waar onbestelbare poststukken
worden behandeld. De kaart werd
daar bezorgd op 14 juli 1893. Op 27
juli 1893 wordt de briefkaart aangetekend teruggestuurd naar Utrecht. Een
aankomststempel van die stad valt
niet te ontdekken op de kaart. In die
tijd deed de post vanuit de Verenigde
Staten naar ons land ongeveer 12
dagen over dit traject via de Atlantische Oceaan. De heer Moesman zal
zijn kaart ongeveer op 8 augustus
1893 hebben terug ontvangen.

5a

5b

De zwerfkaart van Moesman uit
1893 (voor- en achterkant).
(afb 6a en 6b)

6a

Het hek was nu van de dam. Naar alle
windstreken van en de wereld, werden kaarten vanuit ons land op reis
gestuurd. In Londen krijgt een postbeambte zo genoeg van deze nieuwe
hobby dat hij een boze brief schrijft
aan het Hoofdbestuur van de PTT in
Den Haag, met het verzoek aan het
verzenden van deze kaarten een eind
te maken. <
6b
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