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frankeermachinestempels,
Als u dit leest denkt u mogelijk, hebben we dit vorige maand al niet gehad. Het mag er dan op lijken toch is dit
iets totaal anders. Vorige maand ging het om automaatzegels en baliefrankeermachinies, die in gebruik zijn bij
de diverse postadministraties.
Dit gaat over, zeker in het begin van deze dienst, het gelijktijdig verzenden van grotere partijen post van
tenminste 250 stuks. Later aangevuld met frankeermachines bij bedrijven. In het begin werden deze partijen
aan het loket aangeboden en met een gereduceerd tarief verzonden. Later werden ook bladen en kranten
meegenomen in deze mogelijkheid. Op het stempel werd dan vermeld “Frankering bij abonnement”. Later werd
dit vervangen door de afbeelding “Port betaald”. Tegenwoordig wordt dit vaak al door de drukker op de envelop
gedrukt.
In 1939 is deze dienst begonnen met een
handstempel.
Later kon men op grotere kantoren
machinaal een stempel plaatsen. Dit heeft
tot in de 70er jaren plaats gevonden.
Hieronder een brief verzonden in 1977
vanuit De Meern naar Libanon. Wegens
de burgeroorlog die daar toen woedde
was de postbezorging daar gestaakt. De
brief is vanuit Rotterdam retour afzender
gezonden. De postbeambte had er
aanvankelijk strafport opgezet. Alleen was
hij kennelijk niet op de hoogte van het feit
dat het hier een abonnementstarief betrof.
De strafport is daarom ook doorgehaald.
Het 100% tarief was toen 100 cent.

Toen men startte met de frankeermachines bij bedrijven kwam er een medewerker van de post regelmatig de
stand van het totale frankeerbedrag opnemen. Tegenwoordig gebeurd dit via internet d.m.v. een automatische
registratie. Ook bij die postverzendingen wordt een gereduceerd tarief toegepast.
Er zijn vele voorbeelden te vinden op de site van de Bond. U moet daarvoor wel een account hebben of
aanmaken bij de Bond om de betreffende site te kunnen inzien. Daarvoor is de bondspas nodig. Het nummer
dat op de pas vermeld staat moet ingevuld worden. Heeft u nog geen pasje. U kunt deze bij mij verkrijgen. Laat
me even weten of u een dergelijke pas hebben wilt. Dan zorg ik dat u tijdens onze avonden deze pas uitgereikt
krijg. Bij het aanbieden van grotere partijen zoals bij rouwcirculaires werden eveneens Port betaald stempels
gezet. Voor zover ik weet geldt hiervoor het normale tarief omdat grotere aantallen dan 250 niet of nauwelijks
voorkomen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Valt er nog meer over te zeggen over dit verzamelgebied. Jazeker ook in het buitenland komen dergelijke
constructies voor. In mijn verzameling kom ik stukken tegen vanuit de inflatieperiode in Duitsland. Ook hier
kregen sommige instellingen en bedrijven een gereduceerd tarief.
Sprak men vroeger over roodfrankeringen, tegenwoordig komen we ook andere kleuren tegen. Geregeld wordt
er ook met blauw diverse afstempelingen gebruikt.
Het is niet vreemd om vaak overheden en grotere bedrijven te vinden in deze categorie. Hieronder een paar
voorbeelden. De Port betaald stempels of mogelijk opgedrukt op de envelop zijn afkomstig van de Rabobank.
Vaak komen ook reclames voor in de stempels waar bedrijven of overheden de aandacht op willen vestigen of
zich willen profileren.

U ziet, ik blijf kort in de buurt met de afbeeldingen. Wilt u meer weten over dit onderwerp surf dan naar
https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-04 . Daar vindt u nog veel meer voorbeelden over dit
onderwerp en blijkt dat dit een volwaardig verzamelgebied kan zijn. Het is aan u wat uw voorkeur heeft.
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