Verhuizingen
Indien iemand verhuist, komt er vaak nog post op zijn oude adres. Poststukken
welke door de PTT om wat voor reden dan ook niet kunnen worden besteld,
worden geretourneerd aan de afzender. Om de afzender in te lichten over de
reden van retourzending wordt het poststuk voorzien van een toelichtend
stempel of etiket (P4582). Hoewel PTT streeft naar zo veel mogelijk eenheid in
het gebruik van etiketten en stempels, vindt men toch zeer veel verschillen.
Na de invoering van de nieuwe PTT huisstijl zijn de etiketten aanvankelijk
uniform van uitvoering. Het etiket is voorzien van het jaartal Zo vindt men
achtereenvolgens P4582-'88 in klein model en P4582-'89, P4582-'90 en P4582'91 groot model.
In 1991 verschijnen er ineens etiketten met de code Asd-COKA-PBSN. Vanaf
dat moment wordt blijkbaar de vermelding van het jaartal losgelaten en vindt
men bijv.
P4582-22608, P4582-22136 en P4582-(0293)-33211.
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In plaats van de etiketten P4582 treffen we ook vaak een stempel aan met
dezelfde tekst als op de etiketten.
Men vindt afdrukken in rood, blauw en zwart. Het formaat van de stempels
varieert van 3,5x4 cm tot 4,5x6 cm. Sommige stempels vertonen de variatie
"naam postemployé" in plaats van "naam postambtenaar".
Een verder afwijkend stempel wordt gebruikt door postkantoor Schiedam.
Toegevoegd is de vermelding: 0 Failliet Failite.
De ondertekening is niet zoals gewoonlijk "naam postambtenaar".
In plaats daarvan : Postkantoor/Bureau de poste/Schiedam.
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Naast de genoemde stempels vindt men nog een grote variatie aan overige
stempels, al dan niet in combinatie met P4582.
Bijv:
retour afzender (div formaten,met/zonder omranding)
retour a l'expediteur/terug afzender (Ned/Fr en Fr/Ned)
retour afzender/geadresseerde woont niet op aangegeven adres etc.
In een aantal gevallen is de afzender niet bekend. Brieven worden dan doorgestuurd naar het bureel der rebuten.
Hier opent men de brieven om aldus achter de naam van de afzender te komen.
Deze brieven worden gesloten met een speciale sluitstrook, en gaan dan met een
begeleidend schrijven waarin de reden van opening staat vermeld, terug naar de
afzender.
H Geurts
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