JAN CEES VAN DUIN

Filatelistische elementen
Deel 11: Automaatstroken
inleiding
automaatstroken vormen ook één
van de twaalf filatelistische elementen. het zijn strookjes ten behoeve
van de frankering van poststukken die
uit automaten op postkantoren, in
publieke ruimten of ‘op straat’ kunnen worden gekocht (en in een aantal
gevallen ook bij de filatelistische
diensten). Strookjes die uit automaten komen die alleen door medewerkers van de post mogen worden
bediend, worden loket- of balie-frankeermachinestrookjes genoemd.
De oudere strookjes zijn in het algemeen saaie strookjes met weinig tot
geen thematische waarde (1). Later
zijn strookjes verschenen met zeer
goede thematische toepasbaarheid
(2a en b). Deze moderne strookjes zijn
soms zelfklevend; gebruikte strookjes zijn vaak lastig tot niet van een
envelop of kaart af te weken. er zijn
inmiddels meer dan vijftig landen in
de wereld die de automaatstroken
kennen. hierna zal ik een overzicht
geven van de geschiedenis van de
(met name) Nederlandse automaatstroken.
Op de gomzijde van de papierrol-

len met de automaatstroken (of op
de strook van de zelfklevende automaatzegels) komen veelal om de vijf
exemplaren telnummers voor. Deze
telnummers zijn ‘handig’ om na te
kunnen gaan hoeveel zegels nog beschikbaar waren in de automaat. De
nummers hebben geen thematische
betekenis.
De eerste automaten
al in 1969 begon de franse postadministratie in montgeron (essonne)
op experimentele basis met een
automaat waarmee het o.a. mogelijk was frankeervignetten te maken.
hiermee was de loketfrankeermachinestrook (automaatstrook) geboren.
De vignetten werden beschouwd als
gewone postzegels. er zijn twee types
van deze eerste vignetten, een met
onderschrift baa 001 (Bureau Affranchissement Automatique) en een met Sa
00001 (Service Automatique) (3).
De posterijen in een groot aantal landen experimenteerden sinds het eind
van de jaren zeventig met automaten,
waaruit de klanten stroken konden
halen met een door de automaat
opgedrukte waarde. Zo kon men ook

buiten de kantooruren automaatstroken verkrijgen van de gewenste
waarde door geld in te werpen en op
een keuzetoets te drukken. De verkregen automaatstroken zijn volwaardige postzegels en dienen te worden
gestempeld bij gebruik.
in de beginperiode werden de stroken
verkregen door een clichéafdruk op
wit, al dan niet gewaarmerkt, papier. De inktlinten gaven meestal een
lila-rode afdruk. het raamcliché was
vaak zeer eenvoudig, gaf meestal de
landsnaam en een eenvoudig Pttembleem weer, soms gaf een nummer
de standplaats van de automaat aan.
Dit leverde voor de meeste verzamelaars niet erg aantrekkelijke ‘plaatjes’
op. in Zwitserland werd vanaf 1976
op grotere schaal met automaten van
de firma frama geëxperimenteerd
(4). al snel volgden landen als Noorwegen, belgië en brazilië (5).
De automaten in Nederland
in 1989 was het zo ver dat de Nederlandse Post overging op deze nieuwe
soort postzegels, de automaatstroken. in Nederland startte een proef
met automaten van de firma Klüssendorf. in Duitsland had men al enige
ervaring opgedaan met deze automaten (6). in rotterdam werd bij de
importeur van de firma Klüssendorf
een automaat opgesteld. een rol
papier, voorzien van transportgaatjes, werd in deze automaat geplaatst
en men kon beginnen met de proefnemingen. Op 22 augustus 1989
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begon een proef met zes Klüssendorf
automaten bij zes postkantoren. De
(grote) Klüssendorf-automaat leverde aanvankelijk 14 vaste waarden
(7) en gaf - op verzoek - een afrekenbon. er hebben in het totaal vijftien
van dergelijke Klüssendorf automaten in Nederland gestaan. Van maart
1991 tot in maart 2001 werden ook
(in totaal 31) kleinere Klüssendorfautomaten in gebruik genomen. De
Klüssendorf-automaten leverden over
de opeenvolgende tariefperioden
automaatstroken met in totaal dertig
verschillende waarden.
Op 21 mei 1996 werd op vijf postkantoren een postzegelautomaat van
de firma frama in gebruik genomen
(8). tot 2000 verschenen dezelfde
voordrukzegels nog in twee andere
automaten: van de firma’s Nagler (9)
en hitech (10), alle met een ander
lettertype. De strook is thematisch
bruikbaar voor de afgebeelde foto’s
(wolkenlucht; Van brienenoordbrug).
Opgemerkt moet worden dat de
hitech-automaat niet door de klant
zelf kon worden bediend, het was een
baliefrankeermachine (zie hierna).
Op 6 november 2006 heeft tNt Newvision Propost 2000 automaten in
gebruik genomen, die automaatstroken op dragerpapier produceerden.
Nieuw waren ook de pakketstroken
met een barcode. De klant kan het
verloop van de bezorging volgen via
het track&trace systeem. Overeenkomstige stroken zijn ook bedrukt
met automaten van het Deense merk
aCon en met automaten van het
merk Gunnebo (11).
Baliefrankeermachines
frankeerstroken uit loket- (of balie-)
frankeermachines onderscheiden zich
van de automaatstroken doordat ze
alleen frankeergeldig zijn op de dag
van afgifte. De stroken hebben vrijwel
altijd een datumaanduiding en hoeven niet te worden afgestempeld, vergelijkbaar met de zogenaamde ‘roodfrankering’. Na een proefperiode met
‘Setright’- en ‘Satas’-machines werd
vanaf 1977 geëxperimenteerd met
loketfrankeermachines van de firma
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frama. in amsterdam - Oosterdokskade - werd met een drietal prototypen gewerkt (12). het zou nog tot 27
januari 1986 duren voordat op een
groot aantal kantoren (126) framaloketfrankeermachines in gebruik
zouden worden genomen.
eind 2000 begon een proef met automaten van de firma hytech. De korte
periode waarin met printers van
de firma hytech automaatstroken
werden beproefd, bleek de opmaat
te vormen voor het op grote schaal
inzetten van baliefrankeermachines
van hytech. in Nederland is op 29
mei 2001 de eerste hytech-baliefrankeermachine in gebruik genomen in
Ptt business Points. De machines
produceerden witte zelfklevende stroken met rode opdruk. Op 2 juli 2001
is de witte strook vervangen door
een rood/oranje strook met zwarte
opdruk (13).
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Op 17 november 2003 zijn in alle
postkantoren frankeerstroken in
gebruik genomen met de namen van
81 straten overal ter wereld (14).
begin 2007 is het tPG POSt-logo op
de stroken geleidelijk vervangen door
het tNt-postlogo. Vanaf 2 april 2007
gebruikt tNt het papier ook voor
het printen van aangetekend binnenland, Garantiepost en basispakket
met de daartoe bestemde barcodes.
thematisch is een straatnaam in enkele gevallen bruikbaar. bijvoorbeeld
een strook met de straatnaam Weena
kan worden gebruikt: de straatnaam
Weena is uniek en bestaat alleen in
rotterdam.
met de opkomst van Postverkooppunten in winkels zijn er ook baliefrankeerstroken met de namen
van die winkels (15). Voor sommige
thema’s mogelijk goed bruikbaar!

f e b rua r i 2 0 1 2

26-01-2012 16:21:19

Tussentijds overzicht van de twaalf filatelistische elementen en de onderdelen daarvan
met de aanduiding van het nummer van Thema waarin ze besproken zijn
–		
–		
–		
1

2
3

4
5
6
7

8
9
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filatelistische elementen soorten/vorm
–
ontwerpen, proeven, drukfouten, foutdrukken
schadelijke uitgiften*, sluitzegels*
postzegels
permanente zegels, semipermanente zegels,
bijzondere zegels, luchtpostzegels, portzegels,
dienstzegels, courzegels, perfins
opdrukken
blokken, strips, doorlopers, tête-bêche
persoonlijke en bedrijfspostzegels
lokale en regionale postzegels
miniatuurvellen, tabs
port betaald-zegels*		
postzegelboekjes
via het loket, uit de automaat, prestigeboekjes
automaatstroken
type automaat, cijfers, thema
loket- en balie-frankeermachinestempels
internetfrankering		
stempelfrankeringen
roodfrankering
overige stempelfrankeringen		
frankeertarieven			
portvrijdom			
poststukken
voorfilatelie (EO)
stads- en regiopost
overige poststukken		
postwaardestukken			
vernietigingsstempels			
verzendaanduidingen			
postaanduidingen			
velranden
miniatuurvellen, grotere eenheden

aflevering
1 (2009-5)
3 (2010-2)
7 (2011-1)
4 (2010-3)

inleiding
ontstaan en druk
verzamelwaardigheid
algemeen

5 (2010-4)
6 (2010-5)
8 (2011-2)
9 (2011-3)
10 (2011-4)

de zegel zelf
los en samenhangend
persoonlijke zegels
lokale post(bedrijven)
vellen, velranden en tabs

11 (2011-5)
12 (2012-1)
12 (2012-1)

postzegels in boekjes
automaatstroken
automaatstroken

2 (2010-1)	EO-filatelie
9 (2011-3)
lokale post(bedrijven)

10 (2011-4)

vellen, velranden en tabs

* Deze soorten/ vormen zijn voor de volledigheid opgenomen, maar zijn in het algemeen niet toegelaten in een tentoonstellingsverzameling. <

thema nv tf

Th1201_45-48 Fil-elementen-Regis47 47

• 47 •

f e b rua r i 2 0 1 2

26-01-2012 16:21:20

