Over stempels, brieven en tarieven – afl. 170
Wandelen en poffertjes
Bij een van de clubveilingen van de Zaanse Posthoorn kwam een klein
album met poststukken onder de hamer. Drie leden van de vereniging
hadden dit kavel zo zorgvuldig bestudeerd dat het de hele avond spoorloos
was (het lag bij hen op
tafel), maar ik liet me
niet kennen en bood
net zo lang door tot ik
het had. Er zaten
namelijk een paar
bijzondere post-stukken in die met
Purmerend en
Waterland te maken
hadden en een paar
merkwaardige
prentbriefkaarten,
zoals de kaart die
hiernaast is
afgebeeld.
Dat portret is niet
ongewoon, maar de
adreszijde was zonder
meer curieus en
nodigde uit tot verder
onderzoek. Wie was
deze L.C. Dudok de
Wit? Het internet gaf
de antwoorden.

De adreszijde van de kaart laat zien dat hij in 1902 als drukwerk verstuurd
werd van Breukelen (grootrond) naar Wormerveer, tarief 1 cent. Voor dat
tarief mocht je geen verhaaltje op de kaart schrijven, maar over
afzenderstempels zeggen de voorschriften niets. Kees plaatste er vier:
-Kees, een ovaal stempel met datum en een stempel met de vermelding
Slangevecht, Breukelen. Linksboven een stempel dat lijkt aan te geven dat
de kaart nr. 27 in een reeks van verzonden kaarten is.
De adressering is bijzonder: Met/ Het Klaver, J. Prins, N. Prins ‘met het
snoesje Aaltje Oosthuizen’. Markstraat Wormerveer. Of J.D., J.D Noorddijk
een adresaanduiding is, of dat het ook geadresseerden zijn is mij niet
duidelijk. Iemand stelde voor dat het jongedame betekent. Een getekend
hart is misschien voor ‘het snoesje’ bedoeld.
Een wonderlijk geheel en dat klopt met de gegevens over de afzender die
ik vond.
L. C. Dudok de Wit moet een wat zonderlinge man geweest zijn. Wikipedia
meldt: Leonard Corneille Dudok de Wit leefde van 1843-1902. Hij werd
geboren in een zeer vermogend Amsterdams koopmansgeslacht en erfde
met zijn broer de buitenplaats Slangevecht in Breukelen. Hij maakte
meerdere grote wandeltochten, waaronder als eerste blanke Europeaan
een maandenlange tocht door Java over een afstand van 3560 kilometer.
Hij wordt gezien als een pionier van het sportieve langeafstandswandelen.
Tijdens zijn reizen verzamelde hij attributen voor zijn Museum voor Landen Volkenkunde. Daarnaast was hij medeoprichter van de Amsterdamsche

Hockey & Bandy Club.
Dudok de Wit bleef ongehuwd. In zijn woonplaats Breukelen organiseerde
hij verschillende activiteiten en trakteerde met zijn verjaardag de
plaatselijke jeugd op poffertjes. Na zijn overlijden in 1913 werd het
laatstgenoemde bij testamentaire beschikking voortgezet.
In Breukelen hebben ze zelfs een standbeeld voor hem opgericht:

En ook van het jaarlijkse poffertjesfeest waren foto’s te vinden:

Buitenplaats Slangevecht in Breukelen
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