Van de curator aan de gefailleerde.
Als iemand geregeld meer geld uitgeeft dan hij ontvangt, zal hij op den duur in financiële moeilijkheden raken.
Het kan zover komen dat hij tenslotte geen kans meer ziet om ooit nog eens alle
schulden die hij gemaakt heeft, te betalen. De schuldeisers zullen hem de deur platlopen en aanmaningen sturen, maar als dat allemaal niets oplevert zullen ze naar de
rechter stappen om te proberen langs die weg nog wat geld los te krijgen. De rechter
zal beslag leggen op het bezit van de schuldenaar, hij wordt zoals dat heet failliet
verklaard.
Dit houdt onder meer in dat de rechter iemand aanwijst (een curator) die de gelden
van de gefailleerde beheert.
Schuldeisers dienen hun vordering bij de curator op te geven. Verder laat de rechter in
een of meer kranten de faillietverklaring bekendmaken, zodat een ieder die met de
gefailleerde zaken heeft gedaan en nog geld heeft te vorderen, dit kan melden bij de
curator.
De gevolgen voor de PTT
Het feit dat de curator het vermogen van de gefailleerde beheert, brengt mee dat hij
op de hoogte moet zijn van de zakelijke correspondentie Dit heeft tot gevolg dat deze
correspondentie bij de curator terecht dient te komen Daarom licht de rechter .die een
faillissement uitspreekt PTT in wanneer iemand failliet is verklaard. Hij deelt daarbij
tevens mede wie tot curator is benoemd.
De PTT zal vervolgens de curator benaderen, en hem mededelen onder welke
voorwaarden doorsturing van de correspondentie zal plaatsvinden (afb.2).

Afbeelding 1: Machtiging van de curator aan de PTT met zijn handtekening
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Afbeelding 2: Voorwaarden van de PTT inzake post voor gefailleerde

Afbeelding 3: Voor en achterzijde brief teruggestuurde post van de curator
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De PTT maakt intern een rode attentiekaart aan zodat bij het sorteren duidelijk is dat
geadresseerde failliet is, en dat de post dient te worden doorgezonden
Bijna alle stukken bestemd voor de gefailleerde, worden aan de curator gestuurd.
Alleen gedrukte stukken, monsters en brieven van de rechtbank zijn hiervan uitgezonderd. Huisgenoten blijven buiten het faillissement, zodat alleen stukken geadresseerd aan de gefailleerde naar de curator worden doorgezonden.
Niet alle brieven, briefkaarten enz. die de PTT aan de curator doorstuurt zijn voor de
curator van belang, De meeste zullen alsnog, na lezing door de curator, worden doorgezonden naar de gefailleerde. Omdat er vanuit gegaan wordt dat de curator de brieven heeft gelezen, is er sprake van een nieuwe verzending, en zullen deze stukken opnieuw worden gefrankeerd.
Hoe weet de PTT nu welke stukken wel aan de gefailleerde mogen worden uitgereikt?
De PTT ontvangt van de curator een machtiging, waarop de handtekening van de
curator (afb. 1). Dit stuk wordt aan de rode attentiekaart gehecht. Besluit de curator
dat een stuk mag worden doorgezonden aan de gefailleerde, dan dient de curator dit
stuk te voorzien van de vermelding'. Van de curator aan de gefailleerde. Tevens dient
de curator zijn handtekening te plaatsen. PTT kan vervolgens de handtekening vergelijken en de stukken doorsturen.
Worden de stukken, voorzien van de aanduiding "Van de curator.." door de gefailleerde geweigerd, of is bestelling anderszins niet mogelijk, dan dient de brief teruggezonden te worden aan de curator, en niet aan de oorspronkelijke afzender. De
afgebeelde brief is retour gezonden aan de curator, omdat blijkens aantekeningen op
de achterzijde van de brief, gefailleerde in het buitenland verblijft.
Zover ik na heb kunnen gaan bestaat bovenstaande dienst van de PTT al minsten
onafgebroken vanaf 1938 tot heden. Voor 1938 ontbreken mij de gegevens, maar
waarschijnlijk bestaat de dienst al veel langer.
Vanwege het onopvallende karakter van deze brieven zal er veel verloren zijn gegaan.
Toch zijn deze brieven het waard om in een verzameling te worden opgenomen.
Mogelijk zijn er ook nog brieven/kaarten te vinden waarbij de curator de oorspronkelijke enveloppe/kaart heeft doorgezonden, met bijfrankering vanwege de herverzending? Het zoeken naar een dergelijke brief zou echter wel eens onverwacht lang
kunnen duren.
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