
PostNL frankeer-
machines l\ederlanC

fweken in een bakje water lukt niet.
Maar uit filatelistisch oogpunt blijken
deze zegels best wel interessant te
zijn. Wist u dat er binnen het afgelo-

pen jaar vier maal wijzigingen in de opdrukken
zijn aangebracht? Dat maakt het verzamelen
leuk, vooral omdat die wijzigingen niet tevoren
worden aangekondigd. Goed opletten is de

boodschap, zoals blijkt uit bilgaand verslag.

0ranie
Bij alle PostNL-vestigingen in ons land zijn al
geruime tijd oranjekleurige frankeermachines
in gebruik van het type Postalvision. (1)

Ze worden door de baliemedewerkers bediend
en ze geven witte zelfklevende frankeerstro-
ken af. De opdruk bevat onder meer de soort
vestiging en het vestigingsnummer. (2)
De volgende afkortingen van PostNL-vestigin-
gen zijn in 2014 in gebruik:

BPF, PKL, PKLq PKLPI, PKM, PKXLi. BPF

staat voor'Business Point Franchisel te vinden
in de Staples OÍfice Centres verspreid over
ons land. De overige afkortingen zijn verge-
Iijkbaar met kledingmaten (medium, large,

extra large). Zij verwijzen naar de mindere of
meerdere soorten diensten van zo'n vestiging.
De landsnaam komt aanvankelijk voor als
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Priority
Sinds december 2013 is een opdruk met
PRI0RITY toegevoegd aan de stroken op
briefpost buiten Nederland. Mijn vroegste
datum is 09-12-13. De opdruk is 19 mm breed.
De stroken op post binnen Nederland zijn niet
gewijzigd (zie de strook van dezelfde datum
09{2-13). (3+4)
PostNL geeft de volgende toelichting:
" ln het internationale briefpostverkeer, wordt
in het sorteerproces gebruik gemaakt van het
prioritylogo, of beter: van de bolletjes die
onderdeel uitmaken van het prioritylogo. Door
het lezen van die bolletjes, wordt de brief
automatisch door de sorteermachine naar
het juiste proces gerouteerd.0m.die reden
wordt op de huidige postzegels voor internatio-
nale briefpost het prioritylogo gedrukt.

0p de printstroken voor internationale
briefpost (die via de verkoopterminal worden
geprint) was het priority-logo nog niet opgeno-
men. De baliemedewerkers werden geacht op
deze internationale brieven een extra stickertje
(met priority-logo) te plakken, zodat die
brieven in het sorteerproces herkend konden
worden als internationale luchtpostbrief. (5)
Dit was natuurlijk niet zo handig. Daarom is
besloten het logo mee te nemen in de print.
Dit verhoogt de kwaliteit en maakt het ook nog

eens makkelijker voar de medewerkers van het
postkantoor."

0verigens kwam deze PRIOR|TY-opdruk al
geruime tijd voor op de pakketstroken zonder
track&trace naar het buitenland, zoals hier-
onder op een strook van 31 oktober 2013. Die

opdruk is niet 19 mm, maar 25 mm breed, (6)

ïÀliizigingen
YanaÍ 2 januari2014 zijn er enkele wijzigingen
aangebracht.
De PRIOR|TY-opdruk is vergroot en is nu

25 mm breed.

De waardeopdruk is als gevolg daarvan 3 mm
naar rechts verschoven. Voorheen stond het
€-teken recht onder de minutenaanduiding,
nu staat het er iets rechts onder. (7+8)
0p alle stroken (zowel voor binnenlandse als
buitenlandse post) is aan de rechter zijde
een verticale zwarte balk toegevoegd. PostNL
meldt het volgende:
"Het verticale balkje op de printstroken is

toegevoegd als oriëntatiepunt voor de sor-
teermachine ten behoeve van de controle van

de Írankeerwaarde. Aanvankelijk hadden we

hiervoor alleen een horizontale balk. Een dub-
bel oriëntatiepunt (horizontale en verticale
balk) verhoogt de kwaliteit van de controlel'
0p alle siroken wordt NEDERLAND voortaan
met hoofdletters geprint. Zie de strook van

09-12-13 van PKLP1 114868 (Bruna,5 Mei-
plein, Leiden) met Nederland en de strook
van 03-03-14 van hetzelÍde agentschap met
NEDERLAND. (4+9)
0p 30 juli 2014trof ik bij toeval een strook
met een nieuwtje aan. In de PRIORITY-opdruk
is nu het PostNl-logo ingeprogrammeerd. Dit
is dus het derde type PRI0R|TY-opdruk. ln

september 2014 zagik ook de blauwe PRORI-

TY-stickers met het PostNL-logo. (10+11)

0pmerkelijk is dat de PRI0RITY-opdruk op
de pakketstroken vooralsnog onveranderd is

gebleven, zoals blijkt uit onderstaande strook
van 29 september 2014 op een pakketje naar
België, (12)

0p 22 oktober 2014 werd ik door een ander
nieuwtje verrast. Het PostNL-logo wordt in
grijs op de witte rollen loketstroken voorge-
drukt. Het blijkt om een kopstaande druk te
gaan. (13+14)

De verwachting is dat deze rollen zullen wor-
den ingezet naarmate bestaande voorraden
opraken. Het is nu dus zoeken naar stroken
van de zes verschillende soorten vestigingen.

De witte frankeerstroken uit PostNL-frankeermachines doen
bepaald niet bij iedere verzamelaar het hart snelier kloppen. Erg aan-
trekkelijk zien de stroken er niet uÍt. En als je ze al wilt verzamelen,
dan kun je ze het beste op de brief laten zitten of ze uitknippen.
DooR Hens Wolf
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Terug naar 1889
untstempel 6 werd niet alleen gebruikt

op het postkantoor Apeldoorn, maar

ook op het bijkantoor Apeldoorn-Loo.

Dit bijkantoor bestond omdat het

Koninklilk Huis daar gevestigd was en nog steeds
is. Niet alleen koning Willem lll en zijn echtge-
note Emma maakten gebruik van dit bijkantoor,

maar ook de op dat moment 9-jarige prinses

Wilhelmina. Zij had in 1888 ook al een brief
geschreven naar Leopoldine Maria, barones van

Hogendorp, gravin van Limburg Stirum, groot-

meesteres van koningin Emma, wonende op het

Noordeinde in Den Haag, maar die brief werd

persoonlijk bezorgd. In 1889 schreef Wjlhelmina

opnieuw een briefje aan deze grootmeesteres,

maar nu werd het via de post verzonden. Wie de
'armen man'is geweest die in ieder gevaltwee-

maal geschenken van de jonge Wilhelmina heeft

ontvangen is ons niet bekend, Mogelijk geeft het

Koninklijk Huisarchief uitsluitsel.

Gert Holstege
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