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i{cl wss vr:irig* r**ernd, op cïe pelgír:c'§ vfin'$e Posïh*cr'tt'

ïn dit hi*d, cl ï* ïex**: ir*ï is t*ehïig !c*r ge§*d*n dnt in

ruedcricnd de eersl* {r*n§ce*r,*sehin*st*mpels in gehruik

w*rdcn seilsm*§. 
j*i§r*y §rc***veld vert*lf over de

§:*giniarcn vr* deze n:*d*rr:* mËlilier vs* Írelnkerc*, die

fílslefistiseii *:uleriaci *pl*v*rde ly§{irvs0í citsliids rn*nig

íilsteiist xiin ne*r ophceld*.

De post die we vandaag de dag
in de bus vinden is voor het
grootste gedeelte niet beplakt
met een postzegel. De post ac-
cepteert verschillende manieren
van frankerins en dat betekent
voor de gemiSdelde postzegel-
verzamelaar dat nieuwe aan-
winsten steeds minder via de
brievenbus op de mat vallen.
Tot enige jaren geleden was de
verzamelaar van aantrekkelijke
íra n keermach i nestempels beter
af. Fran keermachinestempels
(we houden het in dit artikel
verder bij het kortere 'frankeer-
stempels') zijn afdrukken van
frankeermach ines. Zu I ke ma-
chines worden met toestem-
ming van de postadministratie
gebruikt door bedrijven, instel-
lingen, openbare lichamen en
personen om er hun correspon-
dentie op een eenvoudige wijze
mee te frankeren, dus zonder
gebruik te maken van frankeer-
zegels. ln het Engels worden
fra n keerstem p els m et e r m a rks
genoemd en in het Duits Frei-
stempel, terwijl de Fransen spre-
ken van ffianchissements
méchanique. Veel bedrijven en
overheidsinstellin gen maakten
via die stempels reclame voor
hun producten, diensten ofge-
meente (afueelding r). ln hoog
tempo verdwijnt echter het
'vlaggedeelte'en wat rest zijn
slechts de saaie waarde- en da-
tu maa nd u id i n gen (aJbeeldíng
z). En daarmee zijn we terug bij
de oorsprong van de frankeer-
stempels. De stempels kunnen
nogmaar een enkele verzame-
laar boeien en verdwijnen in be-
langrijke mate in de prullenbak,
zoals indertijd ook met de eer-
ste frankeerstem pels gebeurde.

?§§§m*w§§§
Op r januari r85z werd de post-
zegel in Nederland ingevoerd.
Tot die tijd werd de post nog
zonder postzegel verstu u rd.
Het port werd door de verzen-
der voorafofdoor de ontvanger
achterafbetaald. ln eerste in-
stantie was het gebruik van een
postzegel niet verplicht, maar
het aantal postzegelplakkers
steeg met de jaren. Bedrijven
die veel post verstuurden kre-
gen te maken met een aantal
problemen. Er moest een voor-

z . Een fiarbeeld vsn een moàerne Jrankeermochí'
nef ankering. Reclameula gg en w or den sleeds

minàer gebruilfr, waardoor voor uelen de fankeer
machinestemp els hun ch arm e h ebb en u erl orcn.

raad postzegels, al dan niet van
verschillende waarden, in huis
zijn. Niet alle werknemers wa-
ren betrouwbaar, dus werden
postzegels ontvreemd. Het
plakken van postzegels, zeker
bij de grote bedrijven, kostte
tijd en tijd is geld. Er werd ge-
probeerd voor deze problemen
een oplossing te vinden. Zo
kwamen er postzegelplakma-
chines om tijd te besparen en
om postzegelfraude tegen te
gaan werden zegels geperfo-
ieerd met de initialen van het
bedrijf (perf;ns). Met een fran-
keermachine sloeg men drie

3,. Let afàru1t van her Noorse stenpel uit r got.
qlkomstig uon uct totiloatkort als de ee\ste

fi anl<eermachtne ter w ercld werd b eschouwà .

vliegen in een klap: geen post-
zegelvoorraden meer, een klei-
nere kans op fraude en geen
tijdrovend plakken.

P&Y§ffiY
Al in r884 kreeg de Fransman
Carle Bushe een Engels patent
op een frankeermachine. Hij
stelde dat het zonder meer dui-
delijk was dat'de invoering van
postzegels veel drukte en geest-

dodend werk met zich mee-
brengt'. Een weg terug was er
echter niet, meende hij en daar-
om had hij een alternatief be-
dacht voor de postzegel die 'zo
makkelilk kan zijn als het gaat
om enkele brieven te posten',
maar die 'toch heel veel tijd
vergt en bijzonder lastig is,
wanneer dagelijks honderden
brieven, ci rcu laires, kranten etc.
moeten worden verzonden.' Er
was helaas niemand die de pro-
ductie van zijn frankeermachine
wilde financieren en daarmee
stierf het apparaat een stille
dood.
Tot voor kort werd aangeno-
men dat Noorwegen de pri-
meur had van de eerste fran-
keermachine. Karl Ucherman
had een machine ontworpen
die door de Krag Maskinfabrik
werd vervaardigd. Zij werd op
r5 juni r9o3 in gebruik geno-
men en was op r mei in het
N oorse Couvernementsblad
aangekondigd:'De waarden
zijn 5 öre & ro öre. Alle post, die
zu I ke zegelafdrukken draagt,
wordt beschouwd en behandeld
als de andere post, die de voor-
geschreven postzegels van
daarmee corresponderende
waarden heeft.' Na een proefpe-
riode van twee jaar kwam ook
aan het gebruik van dit appa-
raat een eind (afueelding ).
Onlangs werd een poststuk ont-
dekt dàt vermoedelijk een af-
druk heeft van de echte eerste
frankeermachine. Drie van deze
machi nes werden ontworpen
en gemaakt door de ltaliaanse
graàf Detalrno di Brazza.savor-
gan. Hij experimenteerde met
zijn machine in New York in
:897 @fueelding4), maarveel is
er niet meer van deze frankeer-
machine vernomen.

§&1Sm*§ï!&
Er waren ook andere ontwikke-
lingen in de Verenigde Staten.
Arfh u r Pitney (afueelding 51

werkte aan een apparaat, waar-
voor hij op r4 oktober r9o2 een
patent kreeg. Kort daarna richt-
te hij de Pitney Postal Machine
Company op, die in tgtz werd
omgedoopt lot de American
Postage Meter Company. Eind
r 9o3 testte de Amerikaanse
post het apparaat van Pitney en
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4. F.en onlangs ontdeld poststui( m€t een 0ídruk uon uat rolgens s0mmig€n àcht de eeÍsteÍonkeeÍ-

machine wcs. Hel beuilstc st€mpel staat linl{s ap de enueloD. Het uoord 'registereà' onàerinhet stempel
stodÍ uoor hetlngelse woord,'metered', watzaveelbetel{ent ols'mathinoal geJrankeerà' .

Links: 5. Arthur H. Pitney iluerde bilna twinÍigjodr u00r hpt rrl grote schaol inuoeren uan deJranl<eer-
machire. Hij stond a an àe wíeg un eenbedrif dt tot op àe dag ran r,andcog-Íion]reerntachines pradu.
reefi. Rechtr: 6. W0 It€r H. Boues'fkseJinonciól e i mpu ls ieddc d a r iru e:rnlq kl ng ua n Pitneq's dioom.

we systeem werd in i 9i4
getest bij versch il lende
firma's. ln totaal werden
853.ooo poststukken ge-
írankeerd, maar ook dit
leidde nog niet tot het re-
sultaat waar Pitney op
hoopte.

w§ïffi§w§ru{}
Het succes kwam pas
toen Pitney ging samen-
werken met !íalter Bo-
wes (afbeelding 6). Deze
ondernemer was de di-
recteur van de Universal
Stamping Machine Com-
panY, een onderneming
die stempelmachines
produceerde. ln r9r9 fu-
seerden de bedrijven van
Pitney en Bowes tot de

demonstratie in augustus werd Het bedrljf kreeg toestemming

§141ÉDFeofi|ro+*3Eru1 1 89 5 ? j

l

Pitney Bowes Postage Me- : HffiffifH
ter Company. Het [ropa- ffif1xp.6 ffi1lfi'1ffigeren.van de frankeer- -? r ë f@USrJ(I1

r8 mei rgloitemde het : ,,,rss:§Àrsö!&l

Congres-van deWereld- ^ ",....---postu n ie (U p U ) I n m et';;,ïïilï:lf;ï-*,Lltl,lllll,;:;;];-,ii::::,ff !,':
het gebruik van frankeer-
machines. Datzelfde jaar ging melding van een overeenkomst
het Congres dan eindelijk-ak-- die ges[oten was tussen PTT en
koord mèt wetgeving diè fran- de NV Ruys' Handelsvereeni-
keerstempels zou toestaan in ging in Rofterdam over het ge-
plaats van postzegels. Na een 6ruik van frankeermachinesl

frankeermachine commercieel order H 487 werden nadere bij-
in gebruik genomen (afueelding zonderheden bekend gemaaki
z). De oomars van de frankeer- (afbeeldins to\. Zo wend er se-7). De opmars van de fra (afu eel d i ng t o) . 7o weid er ge
machine kon beginnen (afueel meld dat de stempelaídruliuit

op r6 november tgro een ge-
heel vernieuwd model van de

dingen 8en g).

§ëdï&&&q§{§§§

van PTT om deze machines te
verhuren aan derden. ln dienst-

twee delen zou bestaan. Het
ene deel, 'welke van helrode
kleur is, bevat hetwoord "Ne-

Landen als Duitsland, Frankrijk derland", de vermelding van het
en Engeland zouden volgen. De bedras van het betaaldè oort.en Engeland zouden volgen. De bedrag van het betaalde port,
door de Nederlandse PTT uitge- alsmede het nummer van de
geven dienstorder H 3o8 uit írankeermachine en de andere
'rgz4maakte het personeel erop geeft de datum van terpostbe-
attent dat'voor frankering van zorging.' ln de dienstorder was
stukken in sommige landèn ge- een afdeelding opgenomen van
bruik gemaakt wordt van fraÀ-

een aïDeeldrng opgenomen vu
een voorbeeld stempelafdruk,

keerstem pelmach ines, als be- gedateerd z april t925. DeKeersrempermacntnes, ats De- geoateerd 2 ap|t 1925. De
doeld bij art. r3, rste lidvan het vroegst bekende afdrukken die
Algemeen Postverdrag.' ln r echt in omloop zijn geweest

ziin van 7 september r 925. Het
Argemeen rosrverorag. tn 1925 ecnt tn omtoop zl,n gewee
schaarde Nederland zich in de zijn van 7 septembei r 925.
rij van frankeermachinegebrui- is'niet zo verwonderlijlidit die

tsze was daar zeer tevreden over.
Het resulteerde echter niet in
grootscheepse toepassing van
de frankeermachine. Het pro-
bleem was namelijk dat een
ambtenaar van de post de ma-
chine telkens opnieuw moest
instellen wanneer het toegesta-
ne aantal gefrankeerde post-

stukken was bereikt. Er werd
geen toestemming verleend om
eerste klas post te frankeren,
maar alleen derde en vierde
klas post. Pas in rgrr was Pitney
in staat om de machinezoda-
nig aan te passen dat men met
het in te stellen onderdeel naar
het postkantoor kon. Het nieu-

E§.ËISlt§r
piloAEtilr§
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7 . Techníschetel«nin! udn de Pitneu Boues À1 adel M, waarmettn tgzo deutctorie begon

kers. Dienstorder 59 maakte afkomstig zijnvan de NV Ruys'-
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11. Op 7 sepÍefrbeÍ ry z5 werd machínale fanl<ering uan de post tooÍ hd eerst toegepast in Nederlond.

§plritusverkooPkantoor
Borgen op Zoom'Delft
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t. D e UPF-fi ankeermochine md elektrische
aand.rituing; slechts eercfiwíttíg wn deze

machines zouden worden uethuut d .

H a n d e I sveree niging (aJbee I di n g
ll). Machine nummer r stond
bij de Twentsche Bank. De ge-
bruikte Universal Postal Franker-
frankeeermachines (U PF's)
kwamen uit Nieuw-Zeeland en
werden geimporteerd uit Enge-
land (afueeldingtz).

§§s§[§Me§í{
ln overeenstemming met
dienstorder H 487 bestond de

stempelafdruk uit twee delen.
Het rechterdeel was helrood.
Naast de waardeaanduiding en
de landsnaam had het rechter-
deel ook nog een versiering in
de vorm van een Hermesstaf
met helm en een klein cijfertje
onder de waardeaanduiding.
Dit was het nummer van de
machine en correspondeerde
eveneens met de firma of per-
soon die door de Directeur-
Ceneraal van de PTT gemachtigd
was om gebruikte maken van
de frankeermachine. ln de loop
der jaren zijn sommige machi-
nes door meerdere gemachtig-
den gebruikt. Het linkerdeel be-
vatte behalve de datum ook de
plaatsnaam en een aantal lijnen
(aJbeeldingen t3, t4 en t5). ln
strijd met de bepaling van de
UPU was het linkerstempeldeel
in veel gevallen niet rood, maar
zwarï.. Er kwamen ook violette
stem pelafd ru kken voor.
ln het stempel was niet de
naam van de afzender opgeno-
men. Een aparte bepalingdaar-
over stond in de eerder ge-
noemde dienstorder. Als een
poststuk door middel van een

die de UPF had. De gebruiker
mocht zes stempelwaarden
aangeven, die op een ronde
schilf in de machine werden ge-
graveerd. Va nzelfsprekend koos
men voor de meest gebruikte
tarieven, maar bij een tarief,arij-
ziging moest de gehele schijf
vervangen worden, ook als
maar een van de tarieven gewij-
zigd was . Dit was de zuinige
ondernemers een doorn in het
oog. Wie de waardeci.jfers van
de d iverse stempelafdrukken
vergelijkt, zal duidelijke ver-
schillen in vormgeving ontdek-
ken. Het ene cijfer is veel strak-
ker uitgevoerd dan het andere
(aJbeeldingen t6. t7 en t8).
Een ander nadeel was de afreke-
ning van de frankering. De ma-
chine bevatte een meter die
door PTT op een bepaald be-
drag was ingesteld. Wanneer
het maximum aantal afstempe-
Iingen was bereikt, blokkeerde

t3., t4. en y. ln hetlinkerdeel van h* stempel staan àe datufr et de plaatsnaam. Er zíjn rcg6l wat
u erschillend.e tgp en, het anderte aantal lijnen , al af niet onderbroken , uarieert. Hx bouenste aantal

lijnen is 5. Brj lange plaatsnamenueruíelen dezelilnen.

fran keermach i ne gefran keerd
was, moest de adreszijde voor-
zien zijn van een 'gedrukte aan-
wijzing, aangevende de naam
en het adres van de gebruiker.'
Deze bepaling zouintgzT ver-
soepeld worden tot alleen het
ad res van de aízender en later
dat jaar helemaal komen te ver-
vallen. Toen werd het wel ver-
plicht om de naam van de af-
zender in het stempel op te ne-
men.

§§p§§*{i§s§ï§
ln totaal zijn er met zekerheid
zr UPF-machines in gebruik ge-
weest. Er zijn weliswaar post-
stukken teruggevonden met
nummers tot en met 24, rnaar
van de nummers rr (gekkenge-
tal), r3 (ongeluksgetal) en r4 ())
zijn geen afdrukken bekend.
Dat totale aantal is niet veel en
dat heeft waarschijnlijk te ma-
ken met een aantal beperkingen

o
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Filatelie-medewerker Drewes Veen-

stra mag zrch al sinds jaar en dag
'Mister Frankeerstempel' noe-

men. Hij wees al op hetverzame-
len van deze stempels toen de
meeste filatelisten er nog hun
neus voor ophaalden. ln zijn ru-
briek'Thematisch Panorama' zal
hij als hij maar even de kans krijgt
mooie exemplaren tonen. In de
jaren zeventig verscheen van zijn
hand de cataiogus Fïcnkeerstempels
N eder\andse Gemeenten. In het pre-
computertiidperk had hii metveel
monnikengeduld de omvangrij ke
hoeveelheid stempels van Neder-
landse gemeenten in l<aart ge-
bracht. In 1988 en rg8g schreef
hij voor Philatelie (toen nog met
'Ph') een aantal artikelen onder
de titel Frankeerstempels: het uerua-

melen waard. Deze bijdragen ge-
ven een beknopt overzicht van de
verschillende typen stempels en
bevatten ook tips voor hetyeÍza-

melen en dat alles met veel af-
beeldingen. Tegenwoordig houdt
Veenstra zich onder meer bezig
met het vervaardigen van prachti-
ge brochures waarin írankeer-
stempels rond een bepaald thema
zijn gerangschikt. Dankzij de
computeÍ (en de toverkunsten
van de samensteller) zijn de aË
beeldingen tot in het kleinste de-
tail te bewonderen. De Italiaanse
vereniging voor frankeerstempels
ging zelfs zover hetwerkvan
Veenstra in het Italiaans uit te ge-
ven. Titels van de brochures zijn
o.a. Filotelístisch e v arkens, Natíonale
qmb oL en op buítenl,andse fi ankeer
stempels, I{erken in fi anl<eerstemp els
Nedulandse gemeenten. Hetbíer ís

weer best,Vergane gLoríe - dekoLenmij-
nen inLimburg en Neerlands trots
(over de I(LM). Een compleet
overzicht is te yinden op
www. frankeers tempel. nl/
molenerf. htm Wie belangstel-

Een van de ule prblicaies d.ie uttgevetij Molenef
Productions in Buiten past voor àe u enamelacrs

uonlBonkeerstempels s amenstelde.

ling heeftvoor de brochures kan
ool< rechtstreeks contact opne-
men met d.ueenstra@chello.nlï

.furri.rl31 r.rt nt. j

.rf \,,ra5Y
V. :een f

rqr; -"'&rg't.

O.W,&
Reolamé voor faankeeÍmachins
ir b!itenlardse Íankee6lempels

'f$ffiffi-ffi1
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ó., ry . Omd,at de woardenbtl eentariefwrjzigíng opníeuw gegraleeÀ noesten woÍden wanneer deze
nid overcenkwamen met àe al in de mlrhíne aanwezíge cilfers. kamen gtote uerchillen rntApogÍa.fie

roor. Dat is durdeiijk tezien inhetvoorbeeld methet tiifr 5.

tS.Vanafhetbeginwos hettoegestddn 0m mcchinrtempeis en postzegels doar elkaarte gebruiken.Dal
bood uitkomst bij ren tarífutjzigrng. Hd port wot btieletÍn de tueede geuichtsklasseierd wrhoogd.
t66t t2 cenÍ en daarom werd z centbijgeplal<t: goedl<oper dan ufe$ verudngen, naoÍ uel tijdrauend.
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het postkantoor. Ander druk-
werk mocht slechts op bepaal-
de uren worden aangeboden in
aantallen van minstens twee-
duizend stuks als men voor kor-
ting in aanmerking wilde ko-
men. De afzender moest verder
een ondetekende lijst overhan-
digen waarop zijn naam en
adres stonden, het nummer
van de frankeermachine, de
postdatum, het aantal stukken
en het gewicht van de zending
(afueelding tfl.

§*I§T§lJï §Y§TTEfi6
Met het oog op de beperkingen
van de UPF werd in 1927 een
nieuwe machine gei ntrodu-
ceerd, de Francotyp (afueelding
20). De afrekening bij deze ma-
chine geschiedde vooraí met
een waardekaart die ter plekke
kon worden vervangen (afueel-
dingx). Het aantal in te stellen
waarden varieerde bovendien
van een halve cent tot en met
99 f, cent of9 gulden 99 l-cenl-
(aJbeelding zt). Met deze machi-
ne nam de nieuwe vorm van
frankeren in populariteit toe. De
U PF verdween uit beeld, de

Celd "u'firrruyrl",

de machine meteen en moest
men met deze uitneembare
meter naar het postkantoor om
het verschuldigde bedrag te be-
talen. Pas na afrekenins werd
de meter opnieuw ingeïteld en
kon men verder gaan met fran-
ke re n.

KS§T§§&
Om het gebruik van de íran-
keermachine te stimuleren
werd in r9z6 een korting inge-
voerd van tien procent op het
port voor drukwerk. Er moest
wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. Periodieken
moesten minstens een keer per
maand verschijnen en in aantal-
len van ten minste honderd
stuks worden aangeboden op

ry. Hoewel dit àrul<werk op grote srhool ued uersprerd,, roldeed ha niet oon d e toarwqqrden om uoor
korting rn aanmerking te komen. Daorom is hetgEhonk€€rd met het geaorctari{tan tl. rcntuacÍ

fuukwerktoÍ en md to gram.

laatste aístempeling dateert van
r 936 en werd gebruikt door de
Twentsche Bank (aJbe el di ng zz,
zie volgende pagina). Binnen
een aantal jaren steeg het aan-
tal F ra ncotyp-fran keerm ach i nes
tot in de honderden. Crote be-
drijven als Cazelle, Philips en
Shell namen afscheid van de
postzegel (aJbeeldingen zj tot
en met 26, zie volgende pagi-
na). De frankeermachine bood

Rerhts: zo. De nieuuefi ankeermathíneFranco-
tEp uas ueel prakisrher rn hrt gebruik drr zrjr
uoorganger deUPF, dienaoit echt papulat werd.

Onàer: zt. Brothwe uan d,eFruuotyp waarin de
uooil.elen wn de ft anl<eermathine breed wer den
uiïgefrden. Ond.eï defoto wn heÍ opparuat is
dutdelíjk een waardekaarttu ztet, d,íehd mogeltjk
maake zonder ueel tiid uerlies te blrluen srrnpeicn
als h,t narimum aontnl ofdrul.\e'iuos bercrla.

É,rn:olur.':.::ia'itj 'l

§§àr &€§t§§§§ §rs§§§s&s§p

Helaas bestaat er geen vereniging
voor fiankeerstempelverzame-
laars. Gelukkig is er wel de actie-
v e Stud.iegr o ep F runkeerstemp els G e-

meenten (SIG), die zich aanvanke-
lijk bezig hield met de írankeer-
stempeis van de Nederlandse ge-
meenten, maar het studiegebied
heeft uitgebreid naar andere over-
heidsinstellingen. Op haar websi-
te is bovendien een uitgebreide
inyentarisatie te yinden van de di-
verse typen Nederlandse fian-
keermachines. De ieden van de
SFG komen geregeld bij elkaar
om gegevens uit te wisselen en te
ruilen. De SFG heeft ook een aan-
tal publicaties uitgegeven waar-
onder de geheel herziene versie
van de catalogus Frankeerstem-
pels Nederlandse Gemeenten.
Het lidmaatschap van de studie-
groep bedraagt 15 euro perjaar.
Leden ontvangen ongeveer vijf-
maal per jaar de SFG Nieuwsbrief
met daarin achtergronden en
nieuwrjes. Voor meer inf,ormatie
over de SFG kunt u terecht op
w w w .fr anke er stemp el. nl
oftelefonisch bij de secretaris:
o16z-428369.

**irri6:rc :criröje, zonder p)itzc:)cikaÍ, zonder
zonder eer:iq schrillwerl
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niet alleen gebruiksgemak,
maar bleek ook een uitstekend
reclamemiddel (aJbeeldi ngen z7
en z8). Een tijdperk met thema-
tisch heel interessante stem-
pels brak aan.

TTÀIRDINIilO?
Het ontbreken van het reclame-
deel bij de UPF-stempels wil
niet zeggen dat zij niet de moei-
te van het verzamelen waard
zijn. Het opzetten van een col-
lectie naar de diverse tarieven
kan net zoveel voldoening ge-
ven als het verzamelen van on-
geacht welke andere poststuk-
ken en wie zich wil specialise-
ren in het grafische aspect van
de stempels kan ook ziinhart

ophalen (afueeldingen 29 tot en
met jz). Hèt is in ieder geval de
hoosste tiid dat deze stemoels
,".ï rr.rid"ring krijgen 1àfueel-
ding jj)l

Geraadpleegde bronnen:
The American Society ofMecha-
nical Engineers, Pítneg Borues Mo-
del MPo§ageMeter;
E.J. Enschedé & J.A.G.M. van
Rosmalen, arikel F r ankeemtachínu ;
J.A.C. van Rijswijk, Hcndboekfon-
keertemp els, deel r (Dienstorders)
en deel3 (Machines);
D. Veenstra & W. Kalb, Reclome
u oor fi anketrmachines in baiteriaíàse

fankeertempels;
lnternet: Meter Stamp Society,
http : | | z o 7 .t5 o. r g z.rz ltatp I
metustallndut.htm

zz.DeTwenlsrheBqnkgebruil<teop zo mei ry36 rcg eenUPF. Stzmpelsuattlfiercjarcnkommníet
voor, na sLechts e$jaar nelhel. Àoek.

27., 28. MoerheímínDedemsuaafi ontdel<p demogelijkhedn dieh*franketrmachíne*empeLbood.Yergelíjk deo:uJ,elJPF-afdrukuit 19z6 em metdeFruncoíl?uitrg34.

21.-26.lrffieotryp-gebruíkervmhet eersteutt warm ondef meer Gazelle hol,Philips (102), het Ne-
deilanÀ olqmpish Comitd (rog) en Shell (rto).Demogelijkheid omreclsmeterÍtken werdnog nietten
vollebnut, maar daar zorhínim eer aantaljarenwranderíng ínkamet Opuallend' is ook dat nogíiel

wordtvoldaan aanhetvoorschríff om denaam t:an de aflender inhet middendeeluanhet stempelte
plaotsen. Bliy'khaar urdet de gebruilie stzmpels níet doorPf'[ afgekeurd.

32. Emuitlagíngtsoor dcwriernnptzdoar: ua *mpel{drul<km, wssroídeí iaeemltl d.e scha$se't-guldmo$rukopemstroo§e.Hetffioalbefuaagtzglldmen4lceflt.Wíeweethoehettai{Ls
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Van bouen naarbenedey 29. Frunketing z cent, hel lari{uoor bieuen met spoeàbehdndeling lot en met

50 grdtn: 30. Frunkering z5 cent [voldaan mettw.e stempelaJdrukl«n), hanieivoor bieuen naar hzt
bilterlard ín detweeàe gewithtsldase (tot eflnd 40 gÍ6ml; 3l.FtoÍlkelíng 30 cEtt,het portooar bin-

nenlaxdsebtieuen tot er met rc o grambedroeg 75 cefi, het o,artekenrecht was 5 rcnt.


