Een aantrekkelijke zwerfbrief naar zonnig Italië
Olav Petri
Een zwerfbrief vind ik altijd leuk om uit te zoeken wat er gebeurd is.
Neem nou deze ook voor het oog van niet-verzamelaars aantrekkelijk
poststuk. Mooie klederdrachten, de hele serie kinder-zegels van 1960 zit
er op, licht stempel van Den Haag zoals de verzamelaar het destijds
graag zag, wel één dag later dan de dag van uitgifte. Maar er is een
probleem. Er staat ook een machinestempel van Den Haag overheen van
7 augustus 1961, bijna een jaar later.
De brief ging naar signore egregio, de waarde heer, Bernt – dan de
enveloppe even tegen het licht houden – per adres hotel Umbria in
Florence. Daar was deze heer niet meer, het hotel plakte zorgvuldig een
papiertje over de adressering en schreef erop: hotel La Rosetta in
Perugia. Een handstempel Firenze van 17 november op de achterkant
geeft aan dat de brief is doorgestuurd. Op 18 november, machinestempel
achterzijde, nam de post in Perugia het poststuk ter hand en bezorgde
het bij hotel La Rosetta. Daar heeft men een engelengeduld gehad, de
brief heeft liggen wachten in de lade bij de receptie maar is nooit
afgehaald. Of was hij gewoon vergeten? Men zette er wel een keurig
stempel van het hotel La Rosetta op. NON CHIESTA staat er in
hoofdletters over de adressering, wat “niet opgevraagd” betekent, en
verder nog AL MITTENTE dat retour afzender betekent. Een rood pijltje
erbij om aan te geven wat er met het stuk moet gebeuren. Terug naar
Florence ligt niet voor de hand, dus naar Nederland.
Dan wordt het wat raadselachtig. "z.o.z.” staat er handgeschreven op de
adressering. Wie deed dat en waar? Kende iemand aan de balie in
Perugia Nederlands? Of bij de Italiaanse PTT? Op de achterzijde staat
wel een duidelijk adres in Nederland, zonder achternaam erbij. Iemand
in Italië schreef er “Olanda” bij. De brief is in Nederland in Den Haag op 7
augustus machinaal gestem-peld, niet in Rijswijk, en mogelijk naar de
Julianastraat in Rijswijk gestuurd. Daar woonde of verbleef de heer Bernt
blijkbaar niet want er staat nog een (doorgestreept) adres bij, Haagweg
86. Die bestaat in Rijswijk en ligt niet ver van de Julianastraat, men had
even de fiets kunnen pakken.
Ik neem aan dat de brief naar de Julianastraat is gestuurd vanuit Perugia,
daar is voorzien van een ander adres en in Den Haag op de bus gedaan.
Het stempel kan een doorgangsstempel na aankomt in Nederland
geweest zijn, maar ook een stempel dat de behandeling weergeeft nadat
de brief opnieuw in de bus is gedaan met dat Haagweg er op. Wie
streepte echter dat laatste adres door? Het eindtraject van de brief hult
zich voor mij in nevelen….
De hotels nog even opgezocht, in Perugia bestaat het nog, vier sterren,
centrum Perugia. Kunt u hotel Umbria in Florence/Firenze vinden?

