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Filatelistische elementen
Deel 13: Stempelfrankeringen

JAN CEES VAN DUIN

Inleiding

Een van de fi latelistische elementen is 
‘stempelfrankeringen’. De bekendste 
stempelfrankering is het frankeer-
(machine)stempel. Het frankeer-
machinestempel is ontwikkeld voor 
bedrijven, en tegenwoordig ook voor 
particulieren, die relatief veel post 
verzenden. Deze bedrijven (en parti-
culieren) kunnen zo zelf zorgen voor 
de productie van de frankering van 
hun poststukken. Een andere moge-
lijkheid om grote hoeveelheden post 
te versturen is met ‘Port Betaald’. Zie 
hiervoor een komende afl evering van 
deze rubriek. Ik neem u mee in de 
geschiedenis van de - vooral Neder-
landse - stempelfrankeringen.

Frankeer(machine)stempels

In april 1680 richtte William 
Dockwra in Londen een stadspost-
dienst op. De port bedroeg 1 penny, 
bij vooruitbetaling te voldoen. 

Behalve een datumstempel kregen 
de stukken een frankeerstempel (1). 
In Nederland gebruikte de Amster-
damse stadspost vanaf 1667 de zgn. 
3 stuiverstempels (2). Dit bedrag 
moest door de ontvanger aan de 
bode betaald worden. Later versche-
nen ook stuiverstempels in andere 
waarden zoals in 1679 een 2 stuiver-
stempel voor vervoer per trekschuit 
uit Den Haag. Ook bedrijven, zoals 
de Verenigde Oost-Indische Compag-
nie en de West-Indische Compagnie 
hebben frankeerstempels gebruikt.
Een frankeermachine maakt het mak-
kelijk om grotere hoeveelheden post 
te versturen. Een frankeermachine is 
een apparaat dat een frankeerstem-
pel zet in plaats van dat een postzegel 
moet worden geplakt. Nadat vanaf 

het begin van de twintigste eeuw ver-
schillende proefnemingen waren ge-
daan, werden frankeermachinestem-
pels in 1920 tot het internationale 
postverkeer toegelaten. Daarbij werd 
bepaald dat de afdrukken helrood 
dienden te zijn. De eerste in Neder-
land gebruikte frankeerstempels 
(vanaf september 1925) hadden geen 
aanduiding wie de afzender was, dat 
was niet voorgeschreven. Wel was 
voorgeschreven dat de naam van 
de afzender op de envelop gedrukt 
moest zijn (3).
Een frankeermachinestempel bestaat 
gebruikelijk uit verschillende delen: 
rechts de afdruk van de frankeer-
waarde, links daarvan de afdruk met 
plaats en datum (en soms ook het 
afzenderadres) en links daarnaast 
de ‘vlag’. In uitzonderlijke gevallen is 
die volgorde anders (4). Het rechter 
en middengedeelte moeten worden 
afgedrukt, het linker gedeelte, de 
vlag, is niet verplicht. Veel bedrij-
ven gebruiken de mogelijkheid van 
het aanbrengen van een vlag wel, 
omdat die extra aandacht vestigt op 
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het bedrijf. De zeggingskracht van 
menig stempel is groot. De reclame-
boodschap, soms naast tekst ook 
voorzien van een afbeelding, is vaak 
goed bruikbaar in een thematische 
verzameling. Overigens kunnen ook 
in het overige deel elementen zijn die 
thematisch kunnen worden gebruikt. 
In de volksmond wordt een frankeer-
stempel ook wel ‘roodfrankering’ 
genoemd. Het voorschrift dat de 
afdruk van een frankeermachine-
stempel rood moet zijn, geldt niet 
voor de reclameboodschap; er 
bestaan meerkleurige afdrukken 
van frankeermachinestempels (5). 
In het buitenland zien we ook fran-
keermachinestempels geheel in een 
andere kleur dan rood. In Duitsland 
is blauw nu gebruikelijk (6) en in de 
VS zijn bijvoorbeeld ook blauwe en 
groene stempelafdrukken regelmatig 
gebruikt.
Een frankeermachinestempel vormt 
één geheel en moet daarom altijd 
in zijn geheel worden getoond. Een 
stempelafdruk met een frankeerwaar-
de van nihil (000-afdruk) dient in een 
thematische verzameling te worden 
vermeden (7). In bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld als het herkenbaar een 
‘proef’ is, is een 000-afdruk wel een 
aanwinst in een verzameling (8). Een 
000-afdruk is veelal geen proef, maar 
een proef hoeft ook geen 000-afdruk 
te zijn (9).
Op de frankeermachine zat een teller. 
Hiermee werd niet het aantal stem-
pelafdrukken geteld, maar de per 
gemaakte afdruk ingestelde frankeer-
waarde. Op deze wijze was de hoogte 
van de frankeerkosten op ieder mo-
ment duidelijk. De Post rekende op 
basis van de teller met haar klanten 
af. Sinds juli 2002 hanteert de Post 
het NetSet systeem, waarmee de 
frankeermachine iedere maand kort 
verbinding maakt met de computer 
van de Post om de actueelste tarie-
ven te kunnen downloaden. Sinds 
1 februari 2007 mag post die gefran-
keerd is met een frankeermachine, in 
de brievenbus. Voordien moest deze 
post worden aangeboden op het 
postkantoor.
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Internetfrankering

Halverwege de jaren ‘90 van de vorige 
eeuw kwamen in de Verenigde Staten 
al de eerste programma’s voor inter-
netfrankering (ook wel: digitale fran-
kering) op de markt. Digitale franke-
ring is een frankering die met gebruik 
van een softwarepakket tot stand is 
gekomen. Er is behalve het software-
pakket, een internetverbinding, een 
printer en een bankrekening nodig, 
zodat het frankeertegoed automa-
tisch afgeschreven kan worden. Van 
2001 tot 2006 was het pc-frankeer-
pakket EasyStamp verkrijgbaar voor 
particulieren en voor het midden- en 
kleinbedrijf. De frankeringen kunnen 
bestaan uit een frankering met het 
bestemmingsadres, afgedrukt op de 
enveloppe of op etiketten, eventueel 
aangevuld met het afzenderadres 
en/of een logo.
Vanaf september 2009 kunnen thuis 
of op kantoor via de website en met 
behulp van een DYMO LabelWriter 
digitale postzegels worden aange-
maakt (10). Het werken met digitale 
postzegels is niet effi ciënt indien min-
der dan 25 poststukken per maand 
worden verstuurd.
De eerste digitale zegelstroken ken-
den geen datum, maar slechts een li-
centienummer. Op de digitale strook 
zijn de postcodegegevens van de ge-
adresseerde (11) of van de afzender 
(12) aangegeven. Het kan ook zijn 
dat deze afdrukken een reclamebood-
schap bevatten (13). De thematische 
bruikbaarheid van deze frankeringen 
is overeenkomstig de eerder beschre-
ven frankeer(machine)stempels.

Baarfrankering

Baarfrankering (14) is de benaming 
voor machinale stempelafdrukken die 
op het postkantoor werden aange-
bracht bij aanbieding van grote par-

nieuwe afl everingen van deze rubriek 
zal op het ongefrankeerd verzenden 
worden ingegaan. Op dit moment 
volstaat te melden dat er o.a. de vol-
gende stempelfrankeringen zijn:

◆  frankering bij abonnement (16),
◆  port betaald (17 en 18, overigens 

bestaan stempels van veel meer onderne-
mingen als PTT, Sandd, PostNL),

◆  port betaald veldpost (19),
◆  blindenpost,
◆  dienstpost (20),
◆  koningshuis (21) en
◆  kerken (22). <

tijen poststukken van gelijk gewicht, 
formaat en inhoud. Hiervoor werd 
een kwantumkorting gegeven. Deze 
service werd van ca. 1930 tot ca. 
1965 op veel postkantoren verleend, 
ook in kleinere plaatsen. Er zijn 
verschillende typen stempels gebruikt 
(zie ook 15).

Overige stempels voor het 
ongefrankeerd verzenden

Naast gedrukte aanduidingen 
bestaan ook stempelaanduidingen 
voor het ongefrankeerd verzenden. In 10
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