
Henk Fi o let

Hoe Ali ce haar zus ter Ulla vond…

In Het Noor der licht van de cem ber 2007,
nr.174, meld de ik in het ar ti kel ‘’ Van Fin -
land stem pel naar Rouwzegel’ op zoek te
gaan naar een be paal de brief kaart met in-
ge drukt rouw ze gel.
Het be trof een brief kaart, van uit Hel sinki
ver zon den door Ali ce  Ben sow aan haar
zus ter Ulla in Stock holm. Ali ce had te ge lij -
ker tijd een zelf de kaart aan zich zelf ver zon -
den. Uit de adres se ring bleek dat
bei de da mes in het zelf de huis woon -
den. Uit het huis num mer kon wor -
den af ge leid dat de ene
waar schijn lijk op de be ga ne
grond/par ter re woon de, de an de re
op de der de verd ie ping (40/40III),
aan de Sy bil le ga tan.
Op de kaart die Ali ce aan zich zelf
zond, is op de ach ter zij de ver meld:
‘Groeten aan mijzelf’. Op de aan
haar zus ter Ulla ge zon den brief
kaart is ge schre ven: ‘Groeten aan
jou en Mex van Lisa’.
Zo als in het ar ti kel is ver meld, zijn
bei de kaar ten zo wel qua hand -
schrift, frank ering als af stem pe ling
ge heel iden tiek De kaar ten heb ben
het zelf de da tum stem pel-Zweeds
punt rings stem pel Stock holm
N.ANK.AFD- en zijn ken ne lijk te ge lij -
ker tijd in Hel sinki op een schip met
bestemming Stockholm gepost.

Uit het feit dat deze brief kaar ten slechts lij -
ken te zijn ge bruikt voor het doen van groe -
ten, meen de ik te mo gen af lei den dat ze
voor al wa ren be doeld als steun be tui ging
aan de Fin se zaak in een re ac tie op de in -
voe ring van ge heel Rus si sche ze gels, van af
1 ja nu a ri 1900 voor het bui ten land se post -
ver keer en van af 1 juli te vens voor
binnenlands gebruik. 
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Het tijd schrift van onze zus ter ve re ni ging in Duits land    
ver schijnt ie der kwar taal. Het be vat vaak le zens waar -   
dige ar ti ke len. De on der wer pen van de di ver se ar ti ke -     
len wor den door Henk Burg man ie der kwar taal, met      
eni ge vet ra ging, ver meld in Het Noor der licht.



Aang ezien zich in mijn ver -
za me ling slechts de brief -
kaart be vindt die Ali ce
Ben sow aan zich zelf zond
en niet de door haar aan
haar zus ter Ulla ge zon den
kaart, be sloot ik op zoek te
gaan naar de ver blijf plaats
van laatst ge noemd
exemplaar.
Enig aank no pings punt was
dat ‘Ulla’ blij kens een in de
Fin nish Phi la te list van fe bru a ri 1998 ver -
sche nen ar ti kel van Dirk Vor werck, in 1989
in De ne mar ken was geveild.
Na rijp be raad be sloot ik mijn oproep
‘wereldwijd’te ver sprei den, d.w.z. naar die
adres sen die er- voor zo ver ik kan na gaan-
‘voor Fin land ver za me laars toe doen’.
Zo zond ik de in het Engels ge stel de oproep 
o.m. naar The Fin nish Phi la te list ( Mr.Quin -
by), het be wus te vei ling huis in De ne mar ken 
(Rasch Auc ti on), de For schungs ge mein -
schaft Nor di sche Staat en im Bund Deut -
scher Phi la te lis ten, waar van ik ove ri gens lid 
ben, de Fin se fi la te lis ten bond, Oval Point
enz.
Mr.Quin by re a geer de on mid del lijk. Hij kon
mij niet hel pen doch bood aan, mijn oproep 
door te stu ren naar Mor ten Naar stad in
Noor we gen( een groot Fin land ver za me laar
en pu bli cist: zie zijn web si te!), Jon Iver sen
in de USA , als me de Dirk Vor werck in Duits -
land , bei den niet minder bekend!
Bo ven ver mel de For schungs ge mein schaft
ver taal de de oproep in het Duits en plaat ste 
deze met een in lei dend ar ti kel on der de kop 
‘Die Trau er-Post kar te von 1900’; eine Bit te
um Mit hil fe , in haar Mit tei lungs blatt
nr.1/2008.
Daags na pu bli ca tie daar in, ont ving ik een
brief van voor mel de Dirk Vor werck die
meld de: Ik kan U hel pen: de brief kaart mbt
Ulla be vindt zich in mijn col lec tie!”

Ver vol -
gens
meldt
hij dat
hij in
1989 bij
het
Deen se
vei ling -
huis
Rasch op 
de brief kaart had ge bo den, maar dat  zijn
bod ach ter af ken ne lijk te laag bleek: de
brief kaart kwam niet in zijn bezit.
In 1996 trof hij de kaart ech ter aan bij een
han de laar in Ham burg, waard oor hij die
als nog aan zijn ver za me ling kon toe voe gen. 

Intus sen heeft Dirk mij enk ele van zijn pu -
bli ca ties over rouw ze gels toe ge stuurd, als -
me de enk ele af beel ding en van in zijn be zit
zijn de stukken.
Ik heb hem ge ant woord dat het voor ons
bei den ‘rustgevend’ moet zijn te we ten
waar de zus ters zich thans be vin den. 
Of ‘Ulla’ooit nog eens naar Ne der land zal
ko men ten ein de met haar zus ter te wor den
ver enigd?? Ik moet daar bij denk en aan de
wij ze woor den van ons lid Piet de Groot: 'Je
moet ge duld heb ben!'
En zo is het! 
Maar toch…
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     Prent brief kaart 
            met de
         rouw ze gel.


