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NJïECHAN ISCH E FRAN KEERMACH I N ES

Alleen digitole systemen ,rjn nu nog toegestaan
D00R f.5.J.G. HERIn§1, §lïTÀRD {tlD l{EDERtAND§t ÀCADtÍrf,lE V00R IltATELlt}

De firma NV Ruys Handelsver-
eniging kreeg in r 925 van de
PTT toestemming om fran-
keermachines te verhuren. De
machines waren van het type
UPF (Universal Postal Franker)
en kwamen uit Nieuw-Zeeland.
Afdrukken van deze eerste
machines zijn tegenwoordig
bi jzonder gezocht. Op merke-
lijk is dat de apparaten al een
elektrische aandrijving hadden.
Later werden vooral machines
die met de hand werden bediend
populair (afueelding l, Francotyp,
hand). De firma Ruys is tegen-
woordig nog steeds actief in de
fran keermach inebranche, onder
andere met het al genoemde
merk Francotyp, datin tgzT van-

BUITEN GEBRUIK GESTETD

ln oktober 2005 werd het Íeit dot B0 ioor geleden de

eersle Nsderlondse Írsnkeermochines in gebruik werden

gen0men uilgebreid in Filotelie gememoreerdl. Zeventien

loor doorvoor wus in dit blod een biidroge vcn onze notio-

nole Íronkeerstempelsperiolisl Drewes Veenslro le vinden2.

Beide ortikelen behondelden voorol de ofdrukken v0n de

fronkeermochines {de zogenoemde Íronkeerstempels),

m00r 00k de mschines-zelf kwsmen oon de orde.

uit Duitsland in Nederland werd aangedreven (afbeelding z) .

geintroduceerd.'Modernere' Andereveelgebruiktemachines
machines werden elektrisch zijn de Engelse Neopost (letter N,

later RN) en Universal (letter U) .

De naam van de machin e Pitney
Bowes (lellers PB) gaat terug op
de twee Amerikaanse pioniers
die zich al in het begin van de
twintigste eeuw met de ontwik-
keling van fran keermachines
bezig hielden. Overigens schijnt
de ltaliaan Detalmo di Brazza
Savorgan de eerste machine in
New York te hebben gebruikt.
Afdrukken hiervan moeten wel
zeer schaars zijn. Ook van de
Nederlandse machi nes Safas,
Sima, Satagen Komusina 2alhet
bijzonder moeililk zijn een
afdruk te vinden. Minder
probemen zullen er zif n met het
verkrijgen van aftrukken van de
Postalia (letter P), Frama (FM),

Onder aJbeelding z' Elektrische fronkeermachíne
Francotyp FR t8t9g (foto: Roel Custes, Siltard).

Li n ks: afu eel d i n g t - H o n dfm nkee rm a chi ne F ra n coty p
FR 14j8 van de jrmo Ruy;. Doo, het geopende klepjg
r hel rollelie met rode nh te z,en lfoto: Roel Cusler.
Sittard).

Li nks: afueelding j -Moderne fro nkeer
machine Neopost 44oo RN 7o6t (foto:
Roel Custer, Sittord).



Roneo Neopost (RN, zie aJbeel-

ding j),de Noorse Krag(KR) en
de Zwitserse Hasler (vroeger H,
nu HR).

lnvoering en gang van zaken
ln tgzo ging het congres van de
Wereldpostunie UPU akkoord
met het (internationale) gebruik
van de frankeermachines. Om
het verschil met de gebruikelijke
hand- en machinestempels te ac-
centueren werd afgesproken dat
de kleur van de stempelink rood
zou zijn. Va ndaar de (vooral pos-
taal) gebru ike benaming rood-

frankeing. Dat neemt niet weg
dat er ook aídrukken inzwarl,
paars en tegenwoordig blauw
bekend zijn (afueelding4). Voor
het gebruik van de frankeerma-
chines moest natuurlijk met de
PTTworden afgerekend. Tot nog
toe moesten periodiek de me-
terstanden worden doorgegeven
en soms kwam er een controleur
of een onderhoudsmonteu r
op bezoek (aJbeelding 5). Op
de afdrukken van de machines
werd door de PTT niet bijzonder
streng gecontroleerd. De brief
van afueelding 4 werd per abuis
met 55 cent (binnenlandse post)
gefrankeerd, terwijl dat 70 cent
moest zijn. Ook komt het voor
dat vergeten wordt het bedrag in

te stellen, zodat een nulfranke-
ring wordt verkregen, die overi-
gens bij verzamelaars niet gewild
is (aJbeelding 6) . Daar staat
tegenover dat na het frankeren
van een aangetekende briefwel
eens vergeten werd het rader-
werk weer op het gewone tarief
in te stellen; kassa voor de PTT!
Dit soort vergissingen wordt
(mogelijk) uitgesloten door
de invoering van digitale fran-
kering.

Uitsluitend digitale frankering
ln de loop van 2oo5 en
zoo6 werden alle bestaande
frankeermachines door de
desbetreffende fi rma's voorzien
van een oranje sticker met een
waarsch uwend e tekst (afu eel d i ng

7) die er op neer komt dat fran-
kering na september zooT alleen
nog is toegestaan door gebruik
te maken van digitale frankeer-
systemen.
ln het verleden konden de
verbruikte bedragen van de
frankeermachine op drie manie-
ren worden verrekend:

- met behulp van een waarde-
meter; de machine werd in
dat geval door de PTT op een
bepaald bedrag ingesteld, dat
vooruit betaald moest worden;

- met waardekaarten; de PTï
verstrekte deze waardekaarten
voor een bepaald bedrag; als
dit was opgebruik werd de
machine geblokkeerd;

- met behulp van een reke-
ning-cou rant; de verbruiker
betaalde een geschat maand-
verbruik en het verschil met
het werkelijke verbruik werd
verrekend.

Bij deze laatste methode moest
de tellerstand (telefon isch)
worden opgegeven en werd
deze stand periodiek ter plaatse
gecontroleerd. Bi.j de nieuwe,
digitale manier van frankeren
wordt in feite teruggegrepen op
de eerste methode, maar het
bedrag wordt nu elekronisch
ingesteld met behulp van een
analoge teleíoonverbind in g .

Voor de nieuwe frankeerme-
thode heeft Neopost een modern
vormgegeven toestel bedacht, de
l) 35 @fueelding 8). Het apparaai
heeft een groot aantal mogelijk
hedenr, bijvoorbeeld:

- automatische datuminstelling;
- frankering tot zestig envelop-

pen per minuut;
- geïntegreerde weegschaal;
- automatische etikeltentoe-

voer;
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- mogelijkheid om tien verschil-
lende reclamemededel ingen
op te slaan;

- waarschuwing wanneer het
tegoed opraak; om het tegoed
op te waarderen moet verbin-
dingworden gemaakt met
Credinet; de afrekening loopt
via een bank- of gironummer.

De írankeerbedragen worden
met een inkjetprinter op de enve-
loppen gedrukt. Een vergelijking
van de afdrukken van de oude
met de nieuwe machine laat
zien dat de landsnaam NEDER-
LAN D ziin prominente plaats
is kwijtgeraakt; op die plek is de
tekst fPC POSf (nu: fNf Post)
geplaatst. De naam van de firma
Neopost is vervallen; de naam
valt alleen nog af te leiden aan
de hand van de afkorting RN
(aJbeeldingto).

Bronnen:
t: Stieftind van deflatelíe bereikt een
kroonjaar door )effrey C roeneveld.
Filatelie zoo5/ro, pagina's 7zo tot en
met7z4.
z: Fra nkeerm achi neste m pe ls: het
vezamelen waard door D. Veenslra,
Philatelie r988iro, pagina's 673 tot en
mel677.
3: lnformatie voor het gebruik van de
Netset-írankeermachine lj 35 van de
ftrma Neopost.

Onder aJbeelding6- Een
nulafdruk van de Froma

FM tjtGj: de briefis echt
gelopenl
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Onder afueeldingT - Waar
sc h uw m gssti c k er o p ou d e

frankeermachines.
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Links: afueelding 8 - De digitale

frankeermachine in het type U 35
van Neopost.

Onder afueeldingen g en to -

Vergelijking van het stempel
van defrma Stravi in de oude

(RN 106, en in de nieuwe
u itvoering (RN 8tj57 5). F
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