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Onder- en overfrankering

Inleiding

Voor thematische verzamelaars die 
aan tentoonstellingen willen deel-
nemen, is het belangrijk dat ze niet 
alleen op de thematische onderdelen 
van de beoordeling scoren maar ook 
op de filatelistische. Het opnemen 
van zoveel mogelijk gevarieerd mate-
riaal naar tijd, plaats en aard wordt 
zo langzamerhand wel voldoende 
toegepast. Maar je kunt ook scoren 
door, waar daar aanleiding toe is, 
in te gaan op het gebruikte tarief 
en uit te leggen hoe een juist tarief 
tot stand is gekomen of waarom de 
gebruikte frankering te laag of te 
hoog is.

Recent is nummer 57 van ‘Notities’, 
dit is de publicatie van de Nederland-
se Academie voor Filatelie, versche-
nen. Dit nummer is geheel (78 pagi-
na’s) gewijd aan mijn artikel: ‘Doel 
en gebruik van de acht frankeerwaar-
den van de Nederlandse Olympiade-
zegels 1928’. Bij deze emissie denkt 
iedereen natuurlijk direct aan ons lid 
Laurentz Jonker, die ook voor Thema 
al meerdere artikelen over deze 
emissie heeft geschreven. Vrijwel al 
het door mij beschreven materiaal 
is dan ook uit zijn enorme collectie 
afkomstig en ik heb gedurende het 
schrijven ook geregeld een beroep 
op hem kunnen doen, waarvoor nog 
mijn dank.

Tijdens het schrijven kwam ik op 
de gedachte om de verschillende 
oorzaken van over- en onderfranke-
ring een beetje te ordenen. Omdat 
deze oorzaken natuurlijk helemaal 
niet aan deze emissie gebonden zijn, 
maar ook veel algemener gebruikt 
kunnen worden, maak ik u er graag 
deelgenoot van.

1 Juiste frankeringen

In zijn algemeenheid kun je zeggen 
dat opgenomen stukken juist gefran-
keerd moeten zijn. Kleine afwijkingen 
naar boven of naar onder worden 
wel geaccepteerd, maar dan is het 

wel goed om te melden dat u weet, 
dat de frankering onjuist is en waar-
om. Onjuiste frankeringen om fila-
telistische redenen (bijvoorbeeld een 
complete serie op een eerstedagenve-
lop) worden negatief beoordeeld.

Maar ook bij een correcte frankering 
kunt u filatelistische kennis tonen 
door uit te leggen hoe die tot stand 
is gekomen.

Afbeelding 1 toont een mooie en-
kelfrankering van 30 cent, waarmee 
maar liefst drie tarieven worden 

voldaan: 10 cent voor een briefkaart 
naar het buitenland, aantekenen 
15 cent en voor de luchtpost 5 cent.

Afbeelding 2 is van een briefkaart 
naar de Verenigde Staten, gefran-
keerd met 7½ cent. Deze kaart is 
verzonden op 12 december 1928. 
De frankering is juist, omdat kort 
daarvoor, namelijk op 1 november, 
het tarief voor internationale brief-
kaarten verlaagd was van 10 naar 
7½ cent.
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2 Onderfrankeringen

Voor onderfrankering heb ik vijf 
(misschien zijn er nog wel meer) oor-
zaken vastgesteld:

2.1 Niet op de hoogte zijn van het juiste 
tarief
Afbeelding 3 is van een brief naar 
Portugal, gefrankeerd met 10 cent, 
terwijl het tarief voor brieven naar 
het buitenland 15 cent was. Het te-
kort werd niet opgemerkt, zodat de 
brief niet beport werd.

Afbeelding 4 toont een briefkaart 
naar Duitsland, gefrankeerd met 
7½ cent. Zo’n eenvoudige kaart 
nodigt niet uit om iets over de fran-
kering te zeggen. Toch moet hier de 
opmerking gemaakt worden, dat de 
kaart ondergefrankeerd is. De kaart 
is op 15 juni 1928 verzonden. Toen 
was het briefkaarttarief naar het 
buitenland nog 10 cent, pas op 1 
november werd het 7½ cent. Ook dit 
tekort werd niet opgemerkt door de 
Post.

2.2 Niet op de hoogte zijn van de condi-
ties die gelden bij het gebruik maken van 
een bijzonder tarief
Afbeelding 5 laat een lokaal verzon-
den brief van de tweede gewichts-
klasse zien. Bij een beport stuk is het 
verstandig om te verklaren waarom 
dit gebeurd is.
Bij de herinvoering op 1 februa-
ri 1928 van het op 1 maart 1921 
vervallen lokale brieftarief werd 
bepaald dat dit tarief slechts toege-
past kon worden op brieven met een 
maximumgewicht van 20 gram. Was 
een brief zwaarder, dan gold, ook 
bij lokale adressering, het interloka-
le tarief. De afgebeelde brief woog 
meer dan 20 gram en moest dus als 
een interlokale brief van de tweede 
gewichtsklasse gefrankeerd worden. 
Het tarief in deze klasse van 20 tot 
250 gram bedroeg 15 cent. Er ont-
brak dus 10 cent op de met 5 cent 
gefrankeerde brief. De portzegel ver-
effende 2x 10 cent, is 20 cent. Ken-
nelijk werd de beperking tot 20 gram 
toch wat al te drastisch gevonden, 
want al op 1 november 1928 werd 
het maximum gewicht verhoogd tot 
100 gram, met een tarief van 10 cent 
voor lokale brieven tussen 20 en 
100 gram.
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2.3 Gebruiken van postzegels die niet 
meer geldig zijn
Afbeelding 6. Voor een interlokale 
briefkaart was 5 cent het correcte ta-
rief, maar in januari 1929 is met deze 
zegel dus formeel in het geheel niet 
gefrankeerd, want de geldigheids-
duur eindigde op 31 december 1928. 
Er viel dus ook geen postaal gebruik-
te postzegel af te stempelen, daarom 
werd het stempel naast de zegel 
geplaatst. De postambtenaar gaf de 
situatie aan door de frankering met 
potlood af te bakenen en de geplakte 
frankering met 0 (in het geheel geen 
frankering) aan te duiden. Er is geen 
portzegel te zien. De PTT bood met 
port belaste (prent)briefkaarten 
namelijk aan in een vensterenvelop 
waarop de portzegel was geplakt. Dit 
gebeurde omdat gebleken was dat de 
ontvanger anders zo’n stuk gauw las 
en het vervolgens als ‘geweigerd’ aan 
de postbode teruggaf om geen port 
te hoeven betalen. Onze Belgische le-
zers kunnen waarschijnlijk nauwelijks 
een glimlach onderdrukken. Omdat 
dit stuk kennelijk in particuliere han-
den is gekomen, kan geconcludeerd 
worden dat het stuk is overhandigd 
en de verschuldigde port is betaald, 
Het met de pen geschreven “geen 
strafport betaald” is dus niet door 
de ontvanger aangebracht, maar 
later door een verzamelaar die deze 
verkeerde conclusie voor het nage-
slacht heeft vastgelegd.

2.4 Kiezen voor een manier van ter post-
bezorging, die tot beporting leidt
Afbeelding 7. Door de afzender 
is deze brief correct gefrankeerd: 
15 cent buitenland en 15 cent aan-
tekenrecht. De ontvanger had echter 
voor de ‘ambtshalve behandeling’ 
nog eens drie maal het aanteken-
recht moeten betalen, omdat deze 
aangetekende brief niet aan het loket 
was afgegeven, maar in de brieven-
bus was gegooid. De brief is echter 
niet beport. Dat roept de vraag op 
of dit over het hoofd is gezien of dat 
men er bewust van heeft afgezien. Ik 
durf de stelling aan dat heel bewust 
van de portheffing is afgezien. Dat 
baseer ik op het stempel “Lochem” 
dat 4 uur later op deze brief werd 
aangebracht. Ik kan werkelijk geen 
andere reden bedenken voor de 
onderbreking in Lochem, dan dat 
iemand het ontbreken van de bepor-
ting onderweg naar Duitsland heeft 
opgemerkt en aan het PTT-personeel 
in Lochem de vraag wilde voorleg-
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gen hoe gehandeld moest worden. 
Omdat ook na deze onderbreking 
geen portzegels zijn aangebracht, 
moet wel geconcludeerd worden dat 
het althans in Lochem (van Goor 
zullen we het nooit zeker weten) een 
heel bewust besluit is geweest. Als 
ik naar het waarom moet gissen, 
kom ik bij iets in de geest van: ‘laat 
zitten joh, dat wordt toch niets met 
die buitenlanders en als er al betaald 
wordt, blijft het geld daar’. Wel zette 
Lochem keurig z’n stempel om een 
achteraf te constateren vertraging te 
rechtvaardigen.

2.5 Filatelistische motieven
Bewuste onderfrankering wordt met 
name gedaan om een beport stuk in 
handen te krijgen. Natuurlijk is aan 
een beport stuk meestal niet te zien 
dat het om die portzegel is gedaan. 
Je hebt eigenlijk de adressering 
nodig, om te weten dat het aan een 
portverzamelaar gericht was of dat 
de geadresseerde een bekende fabri-
kant van maakwerk was.
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3 Overfrankeringen

Voor overfrankering heb ik acht oor-
zaken vastgesteld.

3.1 Opmaken van oude voorraad
Afbeelding 8. Gefrankeerd met 
10 cent, terwijl het tarief voor een lo-
kale briefkaart maar 3 cent is. Maar 
laten we eens naar de datum van de 
afstempeling kijken: 31 december, 
de laatste dag van geldigheid. Hier 
is geen filatelistische reden voor de 
overfrankering, maar juist een eco-
nomische motivering om nog gauw 
een nieuwjaarswens te schrijven. 
‘Vandaag is deze zegel van 10 cent 
nog 3 cent waard en morgen niets 
meer’. Alleen uit deze laatste gedach-
te blijkt al, dat we niet met een filate-
listische familie te maken hebben.

3.2 Niet op de hoogte zijn van recente 
tariefwijzigingen
Afbeelding 9. Het drukwerktarief 
was op 1 februari 1928 verlaagd van 
2 cent naar 1½ cent. Hier kan geen 
sprake zijn van opmaken van oude 
voorraden, want de tariefsverlaging 
ging aan de emissiedatum (27 maart) 
vooraf. De afzender dacht nog ge-
woon dat het tarief 2 cent was. 

3.3 Niet op de hoogte zijn van goedkope-
re mogelijkheden
Afbeelding 10. Briefkaarten met 
maximaal vijf woorden mochten als 
drukwerk worden verzonden. Deze 
afzender was daar kennelijk niet van 
op de hoogte en frankeerde met 
5 cent het volle briefkaarttarief.

3.4 Er niet van op de hoogte zijn, dat 
bepaalde aanvullende rechten niet ver-
schuldigd zijn
Afbeelding 11. Een per luchtpost 
verzonden briefkaart naar Zweden. 
Het tarief lijkt correct: 10+5 cent 
luchtrecht. Maar deze brief is verzon-
den op 22 augustus 1928. Op deze 
vluchten werd tot en met 7 oktober 
geen luchtposttarief geheven voor 
brieven en briefkaarten naar Zwe-
den, Noorwegen en Denemarken. 
Voor Duitsland en Finland moest 
wel 5 cent luchtrecht per 20 gram 
betaald worden. Dus dit is een over-
gefrankeerde briefkaart. Dienstorder 
640 van 3 oktober maakte in artikel 
1, per 8 oktober een eind aan deze 
vrijstelling van luchtrecht, zodat 
vanaf die datum voor alle bestem-
mingen van deze vluchten 5 cent per 
20 gram betaald moest worden.
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3.5 Verandering van gedachten over de 
wijze van versturing door de afzender
Afbeelding 12. Bij deze brief wordt 
de overfrankering veroorzaakt door 
een andere manier van verzending 
dan oorspronkelijk de bedoeling 
was. Nadat de correcte frankering 
voor aangetekende verzending 
(7½+15=22½ cent) was aange-
bracht, bedacht de afzender zich. 
Per expres leek bij nader inzien toch 
een beter idee. Hiermee werd de 
juiste frankering 17½ cent, namelijk 
7½ en 10 cent voor het expresrecht. 
Maar die 5 cent te veel zat er al op. 
Bovendien maakte een 5 cent-zegel 
die er weer afgepeuterd zou kunnen 
worden, geen deel uit van de franke-
ring. De brief had haast, ‘laat maar 
zitten’.

3.6 Liever kiezen voor een (heel) kleine 
overfrankering die voorhanden is, dan 
vertraging oplopen door verder zoeken
Afbeelding 13. Deze treinbrief moest 
gefrankeerd worden met 7½ cent 
voor de brief en 10 cent voor het 
expresrecht. De frankering bedraagt 
18 cent. Het is duidelijk dat als een 
brief zoveel spoed heeft dat deze bij 
het station wordt afgegeven en opge-
haald, men zich niet druk maakt over 
die halve cent.
Op de achterkant van de brief is 
(door de treinbeambte) de verplichte 
spoorzegel van 10 cent geplakt.
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Afbeelding 14. Voor deze lokaal 
verzonden briefkaart was het tarief 
3 cent, voor de expresverzending 
10 cent. Met 13½ cent is de kaart 
dus met een ½ cent te veel gefran-
keerd. Dit stuk maakt een heel 
serieuze indruk. Een zoon laat op 
woensdagavond aan zijn vader weten 
dat hij eventueel vrijdag op bezoek 
komt. Dan moet vader wel thuis 
zijn. Voor de zekerheid dan maar per 
expres verzenden. Dat hielp wel: de 
zegels werden om 7 p.m. afgestem-
peld en het aankomststempel was 
8 p.m. Daar betaal je toch graag een 
half centje teveel voor!
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Afbeelding 15. Een puur zakelijke 
brief waar men niet over een half 
centje overfrankering viel, 15½ in 
plaats van 15 cent (brieftarief voor 
het buitenland).
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Afbeelding 16. Een brief van het Ne-
derlands filiaal naar het hoofdkan-
toor te Londen. Ook hier een halve 
cent te veel. Let op het stempeltje: 
“Via Hoek van Holland”.

3.7 Niet precies weten hoe het zit met 
het gereduceerde tarief voor een bepaald 
land
Afbeelding 17. Op het eerste gezicht 
lijkt deze met 13½ cent gefrankeerde 
brief ondergefrankeerd. Het buiten-
landtarief is immers 15 cent. Maar 
voor brieven naar België bestond 
een verlaagd tarief van 12½ cent en 
daarom is in dit geval toch sprake 
van overfrankering. De afzender 
had waarschijnlijk een klokje horen 
luiden, maar wist niet waar de klepel 
hing.

3.8 Filatelistische motieven
Afbeelding 18. Waar filatelistische 
motieven al niet toe kunnen leiden: 
het is de afzender kennelijk ontgaan 
dat een expresstuk dat in de brieven-
bus wordt gegooid, al helemaal niet 
meer serieus genomen kan worden.
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