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Frankee rmach i nestempe ls:
het ueruamelen waaÍd!
ln Íilatelistische verzamelingen nemen postzegels - en dat liikt haast vanzelÍspre-
kend - een belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats in. Toch ziin er vele verza'
melaars die hun trart hebben verpand aan andere filatelistische elementen, zoals
postwaardestukken, stempels, poststukken, postzegelboekies en automaatstro-
ken. Frankeermachinestempels worden daarbii een beetje als buitenbeentie be-
schouwd. Toch zijn deze stempels al lang niet meer de leliike (rode) eendies van
de Íilatelie, zoals de heer D. Veenstra uit Buitenpost in de nu volgende biidrage
duideliik maakt.
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Frankeermachinestempels mogen dan
meer en meer als volwaardige filatelisti-
sche elementen worden geaccepteerd, de
algemene verzamelmogelijkheden ervan
blijken toch nog onvoldoende bekend te
zijn. ZélÍs in de thematische filatelie, waar
de stempels al jarenlang vaste grond on-
der de voeten hebben, is er een toene-
mende behoefte aan nieuws en achter-
gronden over f rankeermachinestempels;
reacties op de sporadische inÍormatie in
de rubriek'Thematisch panorama' bewij-
zen dat.

ln deze bijdrage over Írankeermachine-
stempels zullen twee hoofdthema's be-
handeld worden:
a. de frankeermachine in Nederland en
b. de verzamelmogelijkheden van Íran-
keerstempels
Het ligt daarbij niet in de bedoeling, een
uitputtende behandeling van beide the-
ma's na te streven; in dat geval zou zelÍs
een complete jaargang van 'Philatelie' niet
voldoende zijn.

Sinds 1920
Met de invoering van de postzegel werd
ook de basis gelegd voor de uitvinding van
de Írankeermachine. Wie veel post te ver-
zenden heeft, zal immers al snel behoefte
voelen te gaan 'automatiseren', lees: ma-
chinaal te Írankeren. De Írankeermachine
maakte dat mogelijk. Op het congres van
de Wereld Post Unie van 1920, dat in Ma-
drid werd gehouden, werd de machine
voor de Írankering van poststukken toege-
laten. Nederland schaarde zich echter pas
op 7 september 1925 in de rij van landen
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waar Írankeermachines werden inge-
voerd. Sindsdien heeft deze wijze van
frankeren ook in ons land een stormach-
tige groei doorgemaakt.

De frankeermachine en PTT
Omdat Írankeerstempels postzegels ver-
vangen ligt het voor de hand dat PTT de
regels voor het gebruik van frankeerma-
chines vaststelt. De posterijen letten er
daarbij op dat de wijze van frankeren zo-
wel voldoet aan internationaal geldende
regels als aan de bedrijÍseisen van PTT.
Hoewel de PTT nogal monopolistisch is
ingesteld, heeÍt het StaatsbedrijÍ het ver-
kopen van Írankeermachines toch overge-
laten aan het bedrijÍsleven. Een frankeer-
machine koop je dan ook bij een leveran-
cier van kantoormachines en niet bij tante
Pos. Overigens zijn er geen Nederlandse
Írankeermachines te koop, uitsluitend bui-
tenlandse.

Het Írankeerstempel
Frankeermachines - apparaten die tegen-
woordig veelal electrisch worden aange-
dreven - zijn apparaten die een stempe-
laÍdruk kunnen aanbrengen op te franke-
ren post. Die aÍdruk noemen we in de
wandeling een frankeerstempel. Het juiste
woord, frankeermachinestempel, is voor
dagelijks gebruik aan de (te) lange kant.
Een Írankeerstempel bestaat uit een aan-
tal vaste onderdelen;van rechts naar links
zijn dat

- hel waardestempel
hierin komt in ons land altijd het woord
NEDERLAND voor en uiteraard de Íran-
keerwaarde en het nummer van de ma-
chine. Numm er FR 22517 duidt bijvoor-
beeld aan dat het om machine nummer
22517 van het merk Francotyp gaat en

-hel plaats- en datumstempel
dit stempel moet de woonplaats, de datum
en het adres (straatnaam en huisnummer
oÍ postbusnummer, alsmede de postcode)
bevatten.
De twee genoemde stempels moeten in
elke Írankeermachine voorkomen. Daar-
naast mag een zogenoemd reclamestem-

pelworden gebruikt. Het mag qua tekst
en/oÍ aÍbeelding uitsluitend betrekking
hebben op het beroep oÍ bedrijÍ van de
gebruiker van de machine. ln verband
hiermee moet het ontwerp voor zo'n recla-
mestempel ook door PTT worden goedge-
keurd. ln de regel geeft dat geen proble-
men; het komt maar zelden voor dat een
ontwerp wordt geweigerd. Een recent
voorbeeld is het stempel Kernvriie ge-
meentevan de gemeente Beerta.
De twee eerstgenoemde stempels moe-
ten in een helrode kleur worden aÍgedrukt;
vandaar ook dat verzamelaars ook wel de
termen'roodÍrankering' oÍ'roodstempel'
gebruiken. Het reclamestempel mag sinds
een aantal jaren in een aÍwijkende kleur
worden aangebracht, zodat er - zij het op
beperkte schaal - meer kleur in deze
stempels is gekomen.

Verleden en heden
Voor de verzamelaar zijn niet alleen de op
dit moment in gebruik zijnde frankeerma-
chines van belang. Oudere Írankeerstem-
pels, aÍkomstig van buiten gebruik ge-
stelde machines, zijn schaars en vanwege
hun 'leeftijd'vaak interessant. Het gaat
dan niet alleen om machines die aan het
eind van hun latijn zijn geraakt - zelÍ ben
ik in het gelukkige bezit van zo'n stokoude
aÍgedankte Francotyp Írankeermachine -
maar ook om machines waaryan de Pro-
duktie oÍ de verkoop in ons land is ge-
staakt. Als de diverse Írankeermachines
straks ter sprake komen zult u daarom ook
minder bekende merknamen tegenko-
men.

U.P.F.
De eerste Írankeermachine was de Unr-
versal Postal Franker (U.P .F .) . De eerste
aÍdrukken van deze machine dateren uit
1925! ln verhouding tot de eerste postze-
gels is dat natuurlijk redelijk'jong'. Toch
zijn aÍdrukken van deze U.P.F. tamelijk
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schaars; van deze Engelse machine wer-
den er in ons land maar vierentwintig ver-
kocht. Het ging om een machine met be-
perkte toepassingsmogelijkheden: er kon-
den slechts zes vaste waarden mee wor-
den gestempeld. Bij gelijk blijvende post-
tarieven zou dat geen probleem zijn ge-
weest, maar ook in die tijd werden er ver-
schillende tarieÍwijzigingen doorgevoerd.
De kleur van het datumstempel van de
U.P.F. was aanvankelijk zwart, maar toen
de Wereld Post Unie de rode kleur voor-
schreeÍ volgde op dit punt een aanpas-
sing. Van de door het Centraal Bureau
voor AÍgifte van Rijbewijzen in Den Haag
gebruikte machine nummer 17 zijn violette
aÍdrukken bekend.
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Francotyp
ln 1927 kwam een frankeermachine van
Duits Íabrikaat op de Nederlandse markt;
de Francotyp, een machine die over de
gehele wereld veel wordt gebruikt, ook in
Nederland. Het aantal van meer dan vijÍ-
entwintigduizend verkochte machines
spreekt boekdelen. ln de ruim zestig
jaa(!) dat deze machine in ons land in ge-
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bruik is, heeft de Francotyp een rijke Íran-
keerstempelgeschiedenis geschreven.
Enkele aspecten van die geschiedenis
volgen hieronder.

Nummering
Zoals al eerder werd gezegd zijn de di-
verse Íabrikaten van Írankeermachines te-
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genwoordig herkenbaar aan een afkorting
(bijvoorbeeld FR voor Francotype). ln de
beginperiode lag dat anders. Bij de machi-
nes van het type Francotyp liep de num-
mering aanvankelijk van 101 tot 1724, dus
zonder lellers.Toen er meer machinemer-
ken op de markt kwamen was onder-
scheid nodig en werd er een F voor het
nummer geplaatst (globaal F 1724-F 2OO0
en F 5001-F 5052). Daarna werd de hui-
dige aanduiding FR ingevoerd. De'R'
houdt verband met het verrekeningsys-
teem van PTT; vroeger ging dat met waar-
dekaarten, maar tegenwoordig wordt een
rekening-courantsysteem gebruikt. Van-
daar de toevoeging van de 'R'van reke-
ning-courant. De letter is in alle op dit mo-
ment gebruikte lettercombinaties terug te
vinden.

I ypen
De technische vooruitgang die sinds 1925
werd geboekt had uiteraard ook invloed
op de frankeermachines. Van een 'oude'
machine als de Francotyp bestaan dan
ook verschillende uitvoeringen. Er zijn tien
hooÍdtypen te onderscheiden ; de
nieuwste is de MS 5. De ontwikkeling van
de Írankeermachines kan verzameltech-
nisch gezien interessant zijn. Oudere ty-
pen van de Francotyp-machine zijn overi-
gens niet altijd even gemakkelijk van el-
kaar te onderscheiden.

Telnummers
ln de beginperiode werden zogenoemde
telnummers gebruikt, die per aÍdruk op-
liepen. Deze telnummers staan tussen het
waardestempel en het datumstempel.

Waardestempels
Elke fabrikant van Írankeermachines geeft
de daarin gebruikte stempels een eigen
gezicht (ik kom daar nog op terug). Vooral
bij de in de Francotyp-machines gebruikte
stempels is de ontwikkeling van klassieke
naar moderne vormgeving goed te volgen.

De eerste twee typen hadden een duide-
lijke lijnenvorm en de aanduiding
POSTERIJEN. Daarna werd een smalle
slingerlijn gebruikt, die blj de laatste typen
wat breder werd en ook de waardecijfers
werden moderner. Voor gespecialiseerde
ÍrankeerstempelVerzamelaars vormt deze
ontwikkeling een van de'leuke' kanten
van hun verzamelgebied.
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Datumstempels
Bij de eerste machines had het datum-
stempel een gesloten rechthoekige vorm
met een horizontale grove'tanding'en de
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mers vooraÍgegaan door een H en later
door HR. De eerste Hasler-stempels heb-
ben een 'klassieke'vorm. Na een tussen-
vorm is sinds 1980 sprake van een over-
wegend strakke, moderne vormgeving.
De laatste jaren heeÍt Hasler zijn markt-
aandeel op de Írankeermachinemarkt
aanmerkelijk vergroot.

KÀRFII EINDTWEN

STAEILO T;;;E
6 ci,. 'r Er

* triiDrlir-Al!D=--f\G4:
HR222? I

-eo12l
I:CENTI

,AÀt;t \zll,i -5685 I'l\3\ lEl&4
13605

@ [;ll'=!ffiilËl

,,^Iffi^.ffi

plaatsnaam aan de onderkant. Later ver-
huisde de plaatsnaam naar de bovenkant;
het stempel kreeg zijkanten op basis van
een zogenoemd steentjesmotieÍ, een
soort as met tandingen. De laatste jaren
wordt voor waarde- en datumstempel de-
zelÍde brede slingerlijn toegepast. Vooral
in de'steentjesmotief'-periode was sprake
van vele varianten. HetzelÍde geldt voor
de datumcijÍers. De maandcijÍers komen
zowel in Arabische als Romeinse uitvoe-
ring voor.

Heclamestempels
Het reclamestempel kan tussen waarde-
stempel en datumstempel staan, maar
ook links van het datumstempel.

Bijzonderheden
- Tegenwoordig kent de Francotyp nog
een vierde stempelelement, dat wordt ge-
bruikt voor postale aanduidingen zoals
'drukwerk','expresse','aantekenen' en
dergelijke. De aanduidingen kunnen ech-
ter ook zijn toegespitst op de behoeÍten
van de aÍzender: 'vertrouwelijk', 'breek-
baar', enzovoort.
- Er bestaan aÍwqkingen van het normale
datumstempel; voor verzamelaars zijn dat
de krenten in de pap.

- Omdat de verzending van poststukken
met de aanduiding'Port betaald' steeds
toeneemt, zijn de Írankeermogelijkheden
ook daaraan aangepast. Leken en zelÍs
gevorderde verzamelaars herkennen een
dergelijk stempel vaak niet als Írankeer-
stempel!
- Er zijn waardestempels waarin de zij-
kanten zijn vervangen door de aanduiding
PTT (links en rechts). Soms is daarnaast
het datumstempel vervangen door de
tekst'bijzondere regeling' en de plaats-
naam. Het gaat dan-ofi de verzending van
grote hoeveelheden post tegen een speci-
aal tarieÍ. De eerste combinatie wordt toe-
gepast voor post waarvan de bestelling
ondanks het'niet spoedeisende karakter'
toch aan tijd gebonden is. Bi! de tweede
combinatie kan PTT de post even laten
liggen totdat men meer tijd voor bestelling
heeft.

Hasler
De Hasler-Írankeermachine is een Zwit-
serse machine, die sinds 1929 in ons land
gebruikt wordt. Stempels, aÍkomstig van
deze machine hebben aanvankelijk num-
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FRANKEER UW POSÍ MET EEN

Komusina
De Komusina-machine is een §pische
'oudgediende'. Deze kleine Duitse ma-
chine, die mag worden beschouwd als de
voorloper van de nog te behandelen Pos-
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talia, kwam in 1937 in gebruik. De ma-
chine voldeed niet, zodat er in ons land
niet zoveel exemplaren werden verkocht.
De nummering van deze machines loopt
van K 101 tot K 144 en vervolgens van
K 167 tot K 194. Stempels van deze ma-
chine zijn relatieÍ schaars. Ze zijn behalve
aan het nummer gemakkelijk te herken-
nen aan de opvallende vorm van het
waardestempel. Een bijzonderheid: het
links geplaatste getal is geen telnummer,
maar geeÍt de totale waarde van de door
de machine vervaardigde stempels aan.
Elke stempelaÍdruk geeft dus het totale
verbruik tot dat moment aan.

Neopost
De Neopost-frankeermachine komt uit En-
geland; de machine werd in 1931 in Ne-
derland toegelaten. Het was een apparaat
met een duidelijke handicap, want er kon-
den slechts zes vaste waarden worden in-
gesteld. Hasler en Francotyp konden in
die tijd al machines leveren, waarop alle
waarden konden worden ingesteld. Er zijn
dan ook maar weinig van deze machines
(die stempels met de aanduiding N ge-
bruikten) verkocht. De stempels van deze
machine zien er eenvoudig uit, de vorm-
geving is gebaseerd op streepjes, liinen
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en cirkels. Vanwege de beperkte Írankeer-
mogelijkheden van deze machines komen
er relatieÍ veel poststukken voor met twee
waardestempels naast elkaar.
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SaÍag
Net als Hasler is Safag een Zwitsers Íabri-
kaat, herkenbaar aan de sierlijke vormge-
ving, die eerder aan een Franse machine
doet denken. De machine kwam in 1948 in
gebruik. ln ons land werden er maar wei-
nig van verkocht. De nummering loopt van
SA 501 tot en met SA 538. Omdat de afre-
kening van deze machines uitsluitend in
rekening-courant geschiedde, was het
niet nodig de R in de lettercombinatie op
te nemen; vandaar de code SA.
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Sima
De Sima-machine kwam tegelijk met de
SAFAG-Írankeermachine op de Neder-
landse markt. Wegens technische gebre-
ken werd het apparaat weer uit de markt
genomen. AÍdrukken zijn uiterst zeld-
zaaml

schuinde hoeken in twee uitvoeringen,
eerst met een dichte omranding, later
open. Vóór het machinenummer staan de
letters SR.
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Pitney Bowes
De Amerikaanse Pitney Bowes is een ma-
chine die in ons land behoorlijk wordt ver-
kocht. Als afkorting wordt PB gebruikt. De
machine kwam in ons land in 1961 voor

het eerst op de markt. De eerste typen
waardestempels lijken op die van de Uni-
versal-machines. Later werd een recht-
hoekig model gebruikt; Pitney Bowes
kreeg daardoor een eigen gezicht. De ma-
chines die in gebruik zijn bij ons Koninklijk
Huis hebben een aparte en toepasselijke
stempeltekening.

ffi PitneyBowes
machinaal Írankeren en siuilen
voor Sesparrng en gemak!
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Frama
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Universal

Ook de machines van het fabrikaat Frama
komen uit Zwitserland. De machines wer-
den in 1953 voor frankering in ons land
toegelaten. De Frama heeÍt als lettercom-
binatie FM. Dat ondanks het feit dat de
verrekening volgens het rekening-cou-
rantsysteem verloopt; gebruikmaking van
de combinatie FR zou verwarring met de
Francotyp-machines in de hand hebben
gewerkt.
De nummering begint bij FM 01 en loopt
tot FM 393, en wel in twee types. Het eer-
ste type waardestempel lijkt op dat van de
Francotyp-machines (slingerlijn). Dit type
Frama-stempels is vrij schaars; het werd
slechts in zeven machines gebruikt.
Daarna werd het model met de twee post-
hoorns in gebruik genomen. Aanvankelijk
waren deze hoorns vrij groot, maar tegen-
woordig hebben ze een normaal formaat.
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ln 1950 werd de Engelse frankeermachine
Universal Multi Value toegelaten, aange-
duid met de letter U. Het waardestempel
toont overeenkomsten met dat van de
Francotyp-machines en is grotendeels ge-
lijk aan dat van de nog te behandelen eer-
ste stempels van Pitney Bowes. De zijkan-
ten van het waardestempel hebben een
zogenoemd haakjesmotieÍ, dat optisch
bedrog veroorzaakt: soms staan de drie
'haken'omhoog, maar wanneer de blik
verandert staan ze naar beneden. Er zijn
betrekkelijk weinig van deze machines
verkocht; de nummering loopt van U 101
tot U 325. ln 1951 kwam de Universal
Simplex op de markt, een machine die
vooral bedoeld was voor kleine bedrijven.
Deze machine kreeg de aanduiding US
voor het machinenummer. De nummers
lopen van US 501 tot en met U 543.

De entree die de Franse Satas-frankeer-
machine in 1951 in Nederland maakte
was niet erg succesvol: er werden slechts
vier machines (S 101 tot en met S 104)
gebruikt. De machine had teveel gebre-
ken. AÍdrukken zijn zeldzaam. Het waar-
destempel heeft een speelse vorm.
Pas in 1970 werd het Íabrikaat Satas op-
nieuw door PTT toegelaten, maar ook nu
werden er niet veel machines verkocht.
De stempels hadden ditmaal een strakke
vorm: een soort venster met twee aÍge-
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Postalia
Een bekende machine is de Postalia.
Deze machine wordt in ons land sinds
1951 verkocht. Het eerste machinetype
(verrekening met waardekaaften) had
nummers die liepen van P 101 tot en met
P 129. Vanaf nummer PR 151 was uitslui-
tend het rekening-courantsysteem in ge-
bruik. De telling van de Postalia-machines
,is al tot boven 10.000 gevorderd. De stem-
pels zijn vrij strak en door de jaren heen
nauwelijks veranderd.
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verwerkt, die later gezelschap kregen van
lijntjes. Bij de datumstempels komen
nogal wat varianten voor.

Philatelie oktober 1988 1 677

aan een postduif met brieÍ, ln veel Krag-
machines wordt een reclamestempel met
afwijkende kleur gebruikt.

Overige toepassingen
Frankeermachines worden ook voor bij-
zondere doeleinden gebruikt, die binnen
het bestek van dit artikel niet nader wor-
den besproken. Verwezen wordt slechts
naar de portmachines (Postalia) en loket-
Írankeermachines (Frama) die bij pTT in
gebruik waren/zijn.
Tot zover het eerste deel van het tweeluik
over Írankeermachinestempels, dat
slechts een aantal hooÍdzaken kon bestrij-
ken. Bij het tweede deel, dat over de ver-'
zamelmogelijkheden van f rankeermachi-
nestempels zal gaan, komen wellicht za-
ken aan de orde die hier nog niet konden
worden behandeld.
D. Veenstra, Buitenpost

Roneo Neopost
Vanwege de bestaande verschillen wordt
de vervolgmachine van de eerder ge,
noemde Neopost hier apart vermeld. De
machine heeft als lettercombinatie RN.

Kenmerkend is het postzegelachtige
waardekader, de zogenoemde Engelse
tekening. ln de jaren zestig kwam er een
nieuwe machine op de markt; in het waar-
destempel werden twee lange posthoorns

Krag
De 'jongste'frankeermachine in ons land
is de Krag, afkomstig uit Noorwegen. De
machine werd in 1972 toegelaten, maar
door allerlei problemen is de toelating na
een paar maanden weer ingetrokken. ln
1976 werd de Krag (KR) opnieuw toegela-
ten. Het waardestempel is te herkennen
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