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Gedurende enkele jaren bestaan ze echt en in een overgangsperiode is het maar het veiligste
om er nog even in te blijven geloven. Immers, pakjes … je wilt ze niet mis lopen. En de
Kerstman? Wel, ik heb persoonlijk geen ervaring met dit aftreksel van de enige echte
Goedheiligman. Maar beide weldoeners zijn voor een filatelist soms interessant. Ze blijken
post van kinderen te ontvangen en er in veel gevallen ook op te reageren.
Ook in Nederlands Indië kwam de Sint ik heb een brief uit Medan, 1934, geschreven door
een kind, het adres was toen Speelgoedstad Spanje. Een ander kind kende een adres dat
dichterbij was: toko Van de Pol. Mogelijk deed Sinterklaas daar inkopen.
De brieven zijn aandoenlijk. “nu het weer tijd is dat u weer naar Indië komt…”, “ik ben niet
het hele jaar lief geweest”, “ik doe wel mijn best op school. Mag ik daarom wel wat moois
van U vragen Sinterklaas, ’t hoeft niet alles te zijn, want nu er malaise is kan U natuurlijk ook
niet zoo veel koopen en er zijn zeker wel meer dan duizend kinderen”. Het korte wenslijstje
noemt een schooltas, een “marsepeine padvinder” een rombom en een bal. De andere brief
heeft een mooie tekening.
Sinterklaas kent diverse adressen, in Nederland werken 50 vrijwilligers aan het beantwoorden
van brieven vanuit Nuenen, postzegel voor antwoord gaarne bijsluiten. Er zullen meer
adressen bestaan hebben. Brieven moeten wel een adres van de afzender hebben.
Voor de Kerstman is in Amerika het adres North Pole Postbus 56099 Alaska. Bekend aan
deze kant van de oceaan is een plek in Lapland (Finland), enkele kilometers van Rovaniemi,
Arctic Circle, postcode 96930. In de winter schijnt daar een heel Santa gebeuren te zijn. Ooit
kreeg ik een stapeltje enveloppen die vanuit Tatarstan, de Tataarse republiek in Rusland
daarheen gestuurd waren. Ik vermoed dat enveloppen verkocht worden via de internet
postzegelmarkt.
Het kind uit Boegoelma, in de steppen achter de Wolga, voor liefhebbers op de route richting
vesting Orenburg, bekend uit de grote opstand van Poegatsjov die zich uitgaf voor de echte
tsaar, had de postcode niet helemaal begrepen. Het schreef in plaats van 96930 96 Russische
letter D en dan 30, hetgeen betekent Huis 96 flat 30. Er zat geen brief in, dus wat een kind
daar wenst?
Filatelistisch heeft het niets te betekenen maar ik bewaar ze ergens en af en toe kom ik ze
weer tegen en kijk er met genoegen naar.
Boegoelma? Lees de spannende roman “De kapiteinsdochter” van Poesjkin!

