
‘GEEN GEHOOR’-STICKERS: een veelkleurig verzamelobject 
 
Bert van Marrewijk 
 
‘Geen gehoor’ 
Als de postbesteller tevergeefs bij u aanbelt om een aangetekend stuk of 
pakketje af te leveren, moet hij het betreffende stuk weer mee terug nemen na 
vermelding op het stuk, dat u niet thuis was, en tegelijkertijd moet hij u laten 
weten, dat hij langs 
gekomen is. Daartoe 
plakt hij een 
zelfklevend etiket op 
de brief met minimaal 
de tekst ‘Geen 
Gehoor’, ruimte voor 
het invullen van de 
besteldatum en de 
mededeling dat hij een 
kennisgeving heeft 
achtergelaten (Afb. 1).  
 
 
Daarnaast vult hij een formulier in, 
dat hij bij u in de bus deponeert. 
Daarin geeft hij aan wat de aard is van 
het bij u bezorgde poststuk en 
wanneer en bij welke postvestiging u 
het poststuk kunt komen afhalen 
(Afb. 2).  
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In het verleden waren het plaketiket en het formulier van elkaar gescheiden; 
sinds 2002 bevindt het ‘Geen Gehoor’-etiket zich op het formulier P2261 en kan 
daar door de besteller vanaf ‘gepeld’ en op het poststuk bevestigd worden (Afb. 
3).  
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Tenzij u een dwangbevel verwacht, rept u zich de volgende dag naar de 
aangegeven postvestiging, waar de loketbediende u tegen plaatsing van uw 
handtekening en, in het geval van een aangetekend of verzekerd stuk, tevens het 
tonen van een legitimatiebewijs, het stuk aan u uitreikt. Komt u niet opdagen, 
omdat u met uw secretaresse een lange vakantie geniet op de Bahamas, dan 
wordt, na een tweede aanbieding en het verstrijken van de termijn van drie 
weken, het stuk voorzien van een ‘retour’-etiket aan de afzender teruggezonden 
(Afb. 4).   

 
 
In het verleden waren ‘Geen Gehoor’-etiketten tamelijk saai en onopvallend. De 
alleroudste versies, die tot in de tachtiger jaren van de 20e eeuw hebben dienst 
gedaan, bestonden uit niet meer dan een wit plakkertje met daarop de tekst 
‘Geen Gehoor’, ruimte voor het invullen van de datum, en de mededeling 
‘Kennisgeving achtergelaten door’ of ‘Bericht van aankomst achtergelaten 
door’, waaronder de besteller dan zijn naam of paraaf invulde (Afb. 5).  
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Geleidelijk werden de etiketten groter en tweekleurig wit en rood. Er kwam 
ruimte voor het PTT logo en, bij sommige uitvoeringen, ook voor de vermelding 
van de datum van 2e aanbieding. Afb. 6 toont hoe groot de verscheidenheid in 
uitvoering, formaat en drukmerk van dit etiket was. Alleen al van het jaar 1985 
zijn drie verschillende typen te zien! 
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Al is de vormgeving van de ‘Geen Gehoor’-etiketten in de loop der jaren iets 
aantrekkelijker geworden, toch waren er maar weinig verzamelaars die het de 
moeite waard vonden om deze postale etiketten te bewaren. Het zou me echter 
niet verbazen als dat is veranderd met de komst in 2002 van de ‘Geen Gehoor’- 
etiketten nieuwe stijl. Vanwege de wijze waarop deze op het formulier zijn 
aangebracht en om het onderscheid met de voorafgaande typen te benadrukken, 
heb ik besloten deze verder als ‘Geen Gehoor’-stickers aan te duiden. Het 
essentiële verschil tussen de stickers en de eerdere uitvoeringen van het etiket is, 
dat de stickers een ‘eigen smoel’ hebben. Ze zijn niet alleen in verschillende 
opvallende kleuren uitgevoerd, maar ze dragen tevens de locatienaam van het 
postkantoor en een of meer postcodenummers (Afb. 7). De postcodenummers 
geven de bestelkring aan van de postvestiging in kwestie.  
 

 
 
De stickers kunnen op postcodes en postvestiging verzameld worden en zijn dus 
aantrekkelijk voor de streek- of stadverzamelaar. Je kunt het vergelijken met de 
vroegere aantekenstrookjes. Vanaf 1882 bestonden deze uit kleurige (roze, lila, 
oranje) strookjes met daarop de letter R en een volgnummer zonder vermelding 
van de naam van het kantoor van verzending. Pas vanaf 1 oktober 1907 kreeg 
elke postvestiging eigen strookjes met daarop de naam van het kantoor. 
Daarmee werden ‘aantekenstrookjes’ een gewild verzamelterrein; zie (1). 
Ditzelfde valt te verwachten van de moderne ‘Geen Gehoor’-stickers’.  
Een belangrijk verschil met de aantekenstrookjes is, dat de plaatsnaam niet op 
de sticker is vermeld. Deze komt immers overeen met het bestelkantoor van 
waaruit de besteller werkt. De verzamelaar kan de plaatsnaam afleiden uit het 
adres van de ontvanger en, als het adres ontbreekt zoals bij een vensterenvelop, 
aan de hand van de op de sticker vermelde postcodes, al zal niet iedereen deze 
‘vertaalslag’ direct kunnen maken. Het ontbreken van plaatsnamen leidt er wel 
toe, dat algemene locatieaanduidingen als Dorpsstraat, Hoofdweg en 
Julianaplein op verschillend gekleurde stickers en met verschillende code-
aanduidingen kunnen voorkomen. De vier stickers ‘Hoofdstraat’ in Afb. 8 
hebben bijvoorbeeld betrekking op resp. Emmen (7811..), Zuidwolde Dr 
(7921..),  Westerbork (9430..) en Ter Apel (9561..).  
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Toen ik mijn eerste poststuk met het rode etiket (Wageningen) Plantsoen in 
handen kreeg, bezweek ik meteen voor de verleiding om deze stickers te gaan 
verzamelen. Aanvankelijk groeide de collectie maar heel langzaam, omdat ik de 
stickers alleen echt gebruikt op stuk wilde verzamelen, en waar haal je dat 
materiaal vandaan? De postzegelhandel, enkele uitzonderingen daargelaten, 
haalt de neus op voor deze moderne rommel en ook op verzamelaarsbeurzen 
kom je ze maar sporadisch tegen. Je moet het dus hebben van ‘graaien in de 
prullenbak’ en van medeverzamelaars. Mijn verzameling leidde lange tijd een 
kwijnend bestaan, totdat goede, en door middel van mijn dochter inmiddels ook 
geparenteerde, vrienden, verbonden aan een gerenommeerd advocatenkantoor in 
het noorden des lands, mij regelmatig met partijen teruggestuurde aangetekende 
enveloppen bedachten. Zonder hun hulp zou ik mijn verzameling, inmiddels 
bestaande uit ruim 110 stukken met kleurige ‘Geen Gehoor’-stickers, niet 
hebben kunnen opbouwen en zou ook dit artikel nooit geschreven zijn. 
 
Kenmerken van de ‘Geen Gehoorstickers’ nieuwe stijl 
De ‘Geen Gehoor’-sticker heeft een standaardformaat van 62 x 41 mm en is 
zelfklevend. De sticker is gemakkelijk te verwijderen van het formulier P2261. 
Ze komen voor in veel verschillende opvallende kleuren, variërend van primaire 
kleuren als rood, blauw en geel, tot allerlei mengkleuren (bruin, groen, oranje, 
roze) en pasteltinten; zie Afb. 9.  
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Linksonder op de sticker is een rechthoekige witte ruimte uitgespaard met de 
tekst ‘Geen Gehoor’, het ‘invulvak’, waarop de  postbesteller de datum van 
aanbieding, zijn naam en de retourzenddatum kan vermelden.  
Naast het invulvak heeft de ‘Geen Gehoor’-sticker drie andere wezenlijke 
tekstonderdelen: 

1. Het logo of beeldmerk 
2. De locatieaanduiding 
3. De postcode(s) 

Voor elk van deze tekstgedeelten komt variatie voor zowel tussen als binnen 
postvestigingen. 
 
Het logo 
In mijn collectie van ca. 110 exemplaren  vertonen er acht het logo PTT Post 
(Afb. 10); alle andere dragen het beeldmerk TPG Post. Betekent dit, dat PTT 
Post-stickers echt zeldzaam zijn, of mis ik veel stickers uit de eerste 
bestaansperiode?  

 7



 
 
Het beeldmerk is bijna steeds in blauw uitgevoerd; een enkele maal lijkt het 
blauw van ‘TPG’ wat af te wijken van dat van de rest van het logo, o.a. bij een 
van de tekstvarianten van (Wageningen) Plantsoen (niet opgenomen in Afb. 12). 
In twee gevallen (Amsterdam) Kinkerstraat en (Den Haag) Laan van 
Meerdervoort (Afb. 11a en 11b) is het logo zwart. Beide stukken wijken ook 
voor andere kenmerken af van de standaard (zie later), maar ze verschillen ook 
onderling. 

 
 
De locatieaanduiding  
De locatienaam wordt altijd in zwart weergegeven, zij het dat er enige variatie in 
kleurintensiteit 
(van donkergrijs 
tot gitzwart) 
voorkomt. Veel 
opvallender 
verschillen vinden 
we voor het 
lettertype en de 
lettergrootte van 
de locatienaam. In 
Afb.12a t/m 12d 
zijn enkele 
varianten van de 
sticker van de 
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vestiging (Wageningen) Plantsoen naast elkaar gezet. 12a is uitgevoerd in 
hoofdletters (kapitaal), terwijl 12b-12d in kleine letter (onderkast) zijn gedrukt. 
Nummers 12b en c verschillen van 12d door het lettertype: 12b en c met, 12d 
zonder schreven!  
 
Verschillen in lettergrootte zijn duidelijk te zien in de stickers van (Hoogeveen) 
V Echtenstraat. De uitvoering in kapitale letters (er bestaat ook een versie in 
onderkast) kent tenminste drie groottevarianten (Afb. 13).  
 

 
 
Makkelijker dan het meten van de letterhoogte is het bepalen van de lengte van 
de tekst ‘V ECHTENSTRAAT’. Deze bedraagt resp. 36, 39 en 45 mm. 
Opvallend is hier, dat de postcodeaanduidingen voor de drie versies geheel 
identiek zijn. Dit is lang niet altijd het geval; kijkt u maar eens bij de vier versies 
van (Wageningen) Plantsoen. Daar verschillen de codeaanduidingen qua inhoud 
of qua zetting allemaal van elkaar. 
Het lettertype met schreven is algemeen; 
schreefloze letters ben ik behalve bij 
(Wageningen) Plantsoen alleen nog 
tegengekomen bij  (Middelburg) L. Noordstraat 
(vette schreefloze letter; Afb. 14)  
en bij de in Afb.11a afgebeelde sticker 
(Amsterdam) Kinkerstraat (smalle schreefloze 
letter). 
 
Postcodeaanduiding 
De postcodes staan bijna altijd rechts van het invulvlak. Slechts één keer ben ik 
een afwijking van deze regel tegengekomen, t.w. in de sticker (Den Haag) Laan 
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van Meerdervoort in Afb.11b, waar de postcode boven het invulvlak staat 
vermeld. De postcodes geven aan voor welke (gedeelten van een) plaats de 
genoemde postvestiging als bestel/afhaalkantoor fungeert. Soms bevat de sticker 
maar één postcode [klein kantoor of servicepunt; bijv. (Bennekom) Dorpsstraat 
(6721) of (De Lutte) Dorpsstraat (7587); Afb.  15]. 

 
In andere gevallen komen hele series codes voor (kantoor met een groot 
verzorgingsgebied, zoals (Wageningen) Plantsoen; Afb. 12, of (Delft) 
Papsouwselaan; Afb. 7). 
 
Afwijkingen 
Als we de eerder gemaakte vergelijking met de aantekenstrookjes doortrekken, 
dan geldt ook voor de ‘Geen Gehoor’-stickers, dat ‘afwijkingen’ de kers op de 
pudding vormen. Afwijkingen van het gangbare kunnen van allerlei aard zijn en 
vertonen weinig systeem; het heeft weinig zin om op elke waargenomen 
‘afwijking’ uitgebreid in te gaan. Maar een paar ‘leuke dingen’ uit mijn 
verzameling wil ik u niet onthouden. Allereerst enkele  ‘overgangstypen’. 
Sommige Amsterdamse postvestigingen bevestigden al voor 2002 naast het 
‘Geen Gehoor’-etiket een apart 
naametiket van het bestelkantoor op 
de onbestelbare stukken, bijv. 
Plantage Middenlaan (Afb. 16).  
 
 
 
Maastricht bedacht een andere 
oplossing. Op het etiket werd de 
naam van het bestelkantoor 
geschreven. Afb. 17 laat voorbeelden 

zien 
van 
zes verschillende postvestigingen: 
Clavecymbel(straat), Duboisdomein, Mgr. 
Vranckenplein, Schaloenstr(aat), Vrijthof en 
Wijck.   
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Verder een vensterenvelop met twee verschillende stickers (doorgezonden van 
Hoogeveen naar ?; wie helpt?; Afb. 
18)  
 
 
 
 
en een sticker met doorhaling en 
handgeschreven nieuwe 
locatienaam: sticker van het 
postservicepunt (Wageningen) 
Brinkmanlaan gebruikt door het 
hoofdkantoor Plantsoen; Afb. 19.  
 

 
 
Ook hier zien we overeenkomst met de aantekenstrookjes, waarbij ‘uitlenen’ en 
‘overschrijven’ van strookjes veel voorkwam (1). Interessant is ook de 
‘verschoven opdruk’ van het kantoor (Glimmen) Rijksstraatweg in Afb. 20. En 
als klap op de vuurpijl zien we een echte ‘misdruk’, een sticker zonder postcode-
aanduiding (Afb. 21).  
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Met name de voorlaatste afwijking is interessant. Deze laat namelijk zien, dat 
het drukproces van de hier getoonde variant van formulieren P2261, inclusief de 
‘Geen Gehoor’ sticker, in twee gangen plaats vond. De algemene tekst van het 
formulier en de sticker is in de eerste drukgang aangebracht en vervolgens 
werden de kantoorspecifieke tekstgedeelten [adres, locatienaam, postcode(s)] 
bijgedrukt. Door onregelmatigheden tijdens de tweede drukgang kunnen 
afwijkingen als in Afb. 21 gemakkelijk ontstaan. 
 
Na afsluiting van dit artikeltje ruilde ik twee recente postpakketdelen met ‘Geen 
Gehoor’-stickers met een collegaverzamelaar. Opmerkelijk is, dat op deze beide 
stukken naast de ‘Geen Gehoor’-sticker nieuwe stijl ook nog een ‘Geen 
Gehoor’-etiket voorkomt. De stickers zijn van Amsterdamse postvestigingen, 
resp. Gerard Terborgstraat (Afb. 22a) en Nobelweg (Afb. 22b). De datum op het 
etiket is in beide gevallen vroeger dan op de naamsticker. Moeten we aannemen, 
dat bij de eerste aanbieding het etiket is geplakt en bij de tweede aanbieding de 
naamsticker? Beperkt deze werkwijze zich tot postpakketten?  Wordt deze 
werkwijze ook elders toegepast? U ziet, nog genoeg vragen om te 
beantwoorden. 
 

 
 
Opwekking 
Bent u enthousiast geworden voor dit nieuwe fenomeen in de moderne filatelie? 
Laat het mij weten. Misschien kunnen we samen dit terrein nader gaan 
ontginnen. Want de honderd tien stukken in mijn verzameling zijn ongetwijfeld 
niet veel meer dan het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.  
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Hebt u andere varianten dan vermeld in dit artikeltje?  Geef het door of stuur mij 
een scan/kopie. Elke maand dat we langer wachten met vastleggen gaat er meer 
materiaal verloren. 
 
Bron 
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