G e e n gehoor
Het komt weieens voor dat de
postbesteller een stuk niet in de
brievenbus kan gooien, maar dat hij
moet aanbellen om het af te geven.
Dat doet hij bij pakketpost (alles wat
niet door de brievenbus kan) en bij
poststukken
met
aanvullende
diensten (aangetekend, rembours en
dergelijke). Als er op zijn aanbellen
Etiket "Geen gehoor" P4517, gebruikt op een
niet gereageerd wordt kan de postpakket (1992)
bode soms proberen het poststuk bij
de buren achter te laten, maar meestal neemt hij het mee terug.

Achterzijde van formulier P2261 met adressen en openingstijden van postvestigingen in Haarlem
(1997)
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Tot voor kort ging dat als volgt: op het poststuk werd het etiket "Geen gehoor"
geplakt, u vond een bericht in uw brievenbus en u kon het poststuk de volgende dag
zelf ophalen op het dichtstbijzijnde postkantoor of postagentschap. Het adres en de
openingstijden van alle plaatselijke postvestigingen stonden op het bericht vermeld;
de bezorger hoefde alleen maar het juiste adres aan te kruisen en het poststuk op dat
kantoor af te geven. Alle postale etiketten en formulieren hebben een nummer. Het
etiket "Geen gehoor" had nummer P4517 (later P4518) en het bericht voor de
ontvanger P2261.

Geïntegreerd formulier P2261 van postvestiging Amsterdamsestraat in Haarlem met logo PTT
Post. Het etiket 'Geen gehoor" is verwijderd.
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Bij mij in Arnhem zijn in de wijk een postkantoor en een postagentschap (heet dat
nog 2 0 ? ) gevestigd. Het kantoor Kronenburgpromenade is gevestigd in winkelcentrum
kronenburg. Op het Toneel is een balie in een supermarkt in winkelcentrum
Rijkerswoerd. Het is mij altijd een raadsel geweest waarom ik sommige stukken op
het postkantoor moest ophalen en andere op het agentschap. Vaak bleek het
poststuk niet aanwezig op het kantoor of agentschap dat op het formulier
aangegeven stond, maar op het andere. Ik ben nogal eens met een verhitte kop van
Kronenburg naar Rijkerswoerd - of omgekeerd - gefietst omdat men zich bij PTT
Post vergist had. Het kruisje was niet op de juiste plaats gezet of het poststuk was op
het verkeerde kantoor afgegeven...

Geïntegreerd formulier P2261 van postvestiging Op het Toneel in Arnhem met logo TPG Post. Het
etiket 'Geen gehoor" is niet gebruikt omdat het pakket bij de buren afgegeven kon worden
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Etiketten van verschillende postvestigingen.
Blijkbaar was ik niet de enige die dit soort ergernissen meemaakte, want inmiddels
heeft men een oplossing bedacht waardoor het formulier altijd de juiste
kantoomaam vermeldt. De bezorger hoeft niets meer aan te kruisen: voor elk lokale
postvestiging is er een apart formulier P2261 met een geïntegreerd etiket "Geen
gehoor". De bezorger haalt het etiket van het formulier, plakt het op het poststuk en
stopt de rest van het formulier ingevuld in uw brievenbus.
Waarom kan daarbij niets fout gaan? Omdat het etiket gedrukt is op een
felgekleurde ondergrond, met voor alle vestigingen in een plaats een duidelijk andere
kleur. Bij mij in de buurt hoeft men ér dus alleen maar voor te zorgen dat de nietbezorgde stukken met een oranje etiket naar Kronenburgpromenade gebracht worden en
de stukken met een groen etiket naar Op het Toneel. Vergissingen zijn daarbij
nagenoeg uitgesloten: een poststuk met een etiket van de verkeerde kleur valt
meteen op.
Op die nieuwe postale etiketten is niet alleen de naam van de postvestiging gedrukt,
maar ook de postcode(s) van het verzorgingsgebied. Bij de postcode staat soms de
aanduiding " M A D " of " Z A D " . Dat betekent respectievelijk "met aanvullende
diensten" en "zonder aanvullende diensten". De vraag waarom ik soms naar de ene
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en soms naar de andere postvestiging moet om een stuk op te halen is met de
nieuwe etiketten ook meteen beantwoord. Kronenburgpromenade behandelt voor mijn
postcodegebied de poststukken met aanvullende diensten en Op het Toneel de gewone
stukken.

Voorloper, cyclaamkleurig etiket
Postkantoor Pres. Kennedyplantsoen
op een waardebrief uit GrootBrittannië. Op de achterzijde van de
brief een etiket P4518 (2001?)

Hadden ze dat systeem niet jaren eerder kunnen bedenken? Vast wel, maar als klant
van de post ben ik er toch blij mee. Als filatelist zie ik bovendien een nieuw
verzamelgebied.
Gekleurde stukjes papier hebben altijd al een zekere aantrekkingskracht op mij
gehad, maar wanneer ze voorzien zijn van postale informatie zijn ze des te
begeerlijker. Er moeten honderden verschillende etiketten bestaan in allerlei kleuren!
Ik denk niet dat een verzamelaar ze allemaal te pakken kan krijgen, maar er is vast
wel iemand die er een lijst van gaat samenstellen. Hierbij een aanzet voor zo'n lijst,
gebaseerd op wat ik tot nu toe gezien heb.
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Etiket Geen gehoor uit Cuijk voor zowel Zonder als Met aanvullende dienst
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Let op: sommige etiketten komen voor met twee verschillende logo's. Op de oudste
versies ziet men het logo van Koninklijke PTT Post. Op nieuwere versies is dat het
logo van Koninklijke TPG Post geworden. Ook zijn soms verschillende oplagen van
een etiket te onderscheiden.
Bij het zoeken naar de gekleurde "Geen
gehoor"-etiketten ben ik een paar stickers
tegengekomen
die
als
voorlopers
beschouwd kunnen worden. Dat zijn
stickers met hetzelfde formaat, bedrukt met
de naam van een postvestiging. Ik heb ze
gevonden op "Geen gehoor"-poststukken
en op stukken met aanvullende diensten.
De vermoedelijke ontwikkeling van de
nieuwe etiketten kan ik laten zien aan de
hand van drie stickers:
- Helderblauwe
sticker
"Postkantoor/Singel 250/(Souterrain)" in
combinatie met een etiket "Geen gehoor"
P4518 op een aangetekende brief uit
Griekenland
- Blauw
Geen-gehoor-etiket
"Singel/
postcode(s) / 1016" met het logo van
PTT Post
- Hetzelfde etiket met het logo van TPG
Post.
Is er een lezer die soortgelijke etiketten van
Nijmeegse postvestigingen kan laten zien?
J. Spijkerman
Drie verschillende etiketten voor postkantoor Singel in Amsterdam
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