Aantekenen nieuwe stijl
Aangetekende poststukken zijn er sinds 1 januari 1997 anders uit gaan zien. Het
meest opvallende, en iets wat veel verzamelaars betreuren, is het verdwijnen
van het aloude aantekenstrookje. Dat kleine witte strookje met de kantoornaam
en een opvallende rode "R" was in de loop der jaren een gewild verzamelobject
geworden, vooral dankzij de vele verschillende manieren waarop je er een
collectie van kunt aanleggen. De Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjes-verzamelaars (LWA) vreest voor een aanmerkelijke daling van het ledental,
nu er geen nieuwe strookjes met kantoornaam meer verschijnen, omdat op alle
kantoren de naamloze aanteken-sticker wordt gebruikt.
Het verzamelen van aangetekende poststukken blijft echter nog steeds een
boeiende bezigheid, want ook zonder aantekenstrookje is er behoorlijk wat aan
dit soort stukken te zien.
Allereerst zijn er tegenwoordig speciale enveloppen voor de verzending van
aangetekende stukken: de gewone aanteken-envelop en de Sealbag, voor zendingen met aangegeven waarde. Deze enveloppen - van allebei is in het najaar van
1996 al een voorloper verschenen - worden gerekend tot de postwaardestukken.
Er zijn waarschijnlijk niet veel verzamelaars die de vier verschillende aanteken-postwaardestukken in hun collectie hebben!

Afb 1. Hel verzendbewijs
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Afb 2. De voorzijde van het stuk: in totaal vijf postale formulieren/etiketten
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Afb 3. De achterzijde: een formulier en drie stempels
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Ook heel aardig zijn de postale formulieren en etiketten die bij aangetekende
zendingen gebruikt worden. Als voorbeeld tonen we u hier een envelop die van
boven tot onder volgeplakt is met dergelijke stickers. Het betreft een zending
"Aangetekend met verzekerd vervoer", met de optie "Handtekening retour", die
door de Post niet bij de geadresseerde afgeleverd kon worden en daarom is
teruggestuurd naar de afzender.
De envelop werd op 27 februari 1997 aangeboden op het kantoor NijmegenRadboudziekenhuis, en daar aan de voorzijde (afb. 2) voorzien van een formulier P2207 en een retourkaart-verwijzing, en aan de achterzijde (afb. 3) van een
formulier P2206. Zij maakte deel uit van een partij van minimaal 25 stuks,
waardoor enveloppen met de aanduiding "Port Betaald" gebruikt mochten worden. De afzender leverde zijn gegevens en die van de geadresseerde aan op
stickers.
Het nummer van de aangetekende zending (3S RRRR 1897412) is afgedrukt op
formulier P2207 en met de hand overgenomen op de retourkaart van formulier
P2206. De afzender ontving het voorste gedeelte van P2207 (afb. 1) als verzendbewijs.
Formulier P2207, voor aangetekende zendingen met verzekerd vervoer of waarde-aangifte, bestaat uit 3 gedeelten:
A. voor verzender. Dit gedeelte wordt
voorzien van het dagtekenstempel en dient
als verzendbewijs;
B. voor PTTPost. In dit geval is het niet
van de envelop afgehaald;
C. voor geadresseerde. Hierop kunnen
postzegels geplakt worden, wanneer er
geen sprake is van "Port Betaald".
Formulier P2206, voor de optie "Handtekening retour", bestaat ook uit 3 gedeelten:
A. beschermblad;
B. retourkaart. Hier niet gebruikt omdat de
zending niet bezorgd werd;
C. drager. Deze blijft achter op de zending.
Afb 4. Een verzendbewijs voor normale
aangetekende zendingen.
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Op 28 februari arriveerde de envelop op kantoor Breda-Moerwijk (het stempel
linksonder op de achterzijde heeft de foutieve datum 28 VII); de postbode
probeerde de envelop te
bezorgen, maar tevergeefs. Hij liet een kaartje achter in de brievenbus, en
voorzag de envelop van etiket P4517, waarop hij de datum en zijn naam invulde. De volgende dag werd waarschijnlijk een tweede bezorgpoging ondernomen.
Toen deze ook geen resultaat had, kon de geadresseerde het stuk zelf komen
ophalen.
Op 11 maart stuurde de Post een kaartje naar de geadresseerde dat het aangetekende stuk nog op hem lag te wachten, en dat het op 21 maart retour zou gaan
naar de afzender. Deze beidé data zijn ingevuld in een blauw stempel op de
achterzijde.
Uiteindelijk werd de envelop inderdaad teruggezonden aan de afzender. Dat
gebeurde op 29 maart 1997 (kantoorstempel achterzijde rechts). Het werd
daartoe voorzien van een etiket P4582 met de reden van onbestelbaarheid, en de
Post gaf het een nieuw zendingnummer: (3S RRRT 0704657), door rechtsonder
op de voorzijde een normale aantekensticker (afb. 4) te plakken. Deze envelop
is dus twee keer aangetekend!
De afzender kreeg in dit geval geen getekende retourkaart (afb. 5) in de bus,
maar wel een leuk stuk voor de verzamelaar. Het verzendbewijs van de retourzending (afb. 4), met daarop het kleine nummerplakkertje uit de aantekensticker, zal wel door het kantoor in Breda behouden zijn.
J.Spijkerman.

Afb 5. Een retourkaart voor een aangetekende zending met handtekening retour.
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