
Opzetten en stempelen Het opzetten of �koppen� van de post
Opzetten van de post.
Om post te kunnen stempelen, moesten depoststukken aanvankelijk handmatig en stukvoor stuk in of onder een stempelapparaatgeplaatst worden. Later kwamen er machinesdie in staat waren post zelf door de machinete transporteren, maar de poststukken moes-ten nog wel handmatig �opgezet� of �gekopt�worden (afb. 1). Opzetten wil in dit verbandzeggen: de post op een bepaalde manier stape-len en dan zó in de machine plaatsen dat hetstempel ook daadwerkelijk op de goede plaats(= op de postzegel) terecht komt (afb. 2).We spreken nu wel van �postmechanisatie� maarnog niet van �postautomatisering�. De machineis immers nog slechts een verlengstuk of hulp-stuk van het menselijk handelen. In de jaren�50 van de 20e eeuw werden de eerste proevengenomen met machines, waarbij het van tevoren �opzetten� van de post niet meer nodigwas. De machines waren voorzien van detec-toren die de (eventueel speciaal bewerkte)postzegel kon herkennen indien deze zich aande onderzijde van de brief bevond.Bij een opzet-stempelmachine (Engels: facer ;to face betekent o.a. �omkeren�) hoeft de postniet gekopt te worden in gevoerd, maar kan demachine het poststuk zelf in de juiste positiedraaien en naar de stempelinrichting leiden.Nu is er sprake van �postautomatisering�: demachine kan een (deel)proces zelfstandig uit-voeren en eventuele fouten corrigeren.

Afb. 1.
De stapels post links zijnhandmatig �opgezet� (dusalle zegels zitten linksonder in de hoek).De stapels gaan dus kop-staand langs de eveneenskopstaande stempelkop,waardoor het stempelcorrect op de postzegelwordt aangebrach.We kijken hier tegen deblanco achterzijde van depoststukken aan.

Afb. 2.
Bovenste rij:Als postukken een verschillendformaat hebben, dan zitten depostzegels op ongelijke hoogteen kan de stapel niet machinaalgestempeld worden.

Onderste rij:Door het geheel �kopstaand�door de machine te voeren,zitten alle postzegels opgelijke hoogte. De post is nu�opgezet� of �gekopt�.
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�s-Gravenhage: proeven met een facermet een optisch detectiesysteem.
In de praktijk worden opzetten en stempelengecombineerd in één apparaat: de opzet-stempelmachine (Engels: facer-canceler, tocancel = stempelen).De eerste proeven in ons land met contact-elektrische detectie vonden plaats met de  MarkII machine ontworpen door de firma Marchand-Andriessen N.V. De machine werd in 1955gedemonstreerd op de tentoonstelling E 55 teRotterdam. Er werden toen z.g. gelamineerdepostzegels (de zegels waren op de achterzijdevoorzien van een metaallaag) gebruikt.Daarna is het detectiesysteem omgebouwd vooroptische detectie, waarna een demonstratievolgde tijdens de eerste Postmechanisatie beursvan de Europese Unie welke van 29-10 t/m 11-11-1956 in Rome gehouden werd.Voor deze optische detectie werden �gewone�zegels gebruik. Detectie vond plaats door designalering van het contrastverschil tussen depostzegel en de achtergrond, het poststuk zelf.
De eerste stempels van de Mark II machinekomen uit �s-Gravenhage en dateren van maart,april, mei en november 1959.In het Postmuseum werd in maart 1959 eendemonstratie van de Mark II machine gehoudenvoor de deelnemers van de Réunion Européennedes Postes et Télécommunications (afb. 3, 4).

Opzetten en stempelen Mark II facer met optische detectie 1956 - 1959
Afb. 3.
Demonstratie in het Postmuseum van deMark II facer canceller met optischedetectie  aan deelnemers van de RéunionEuropéenne des Postes et Télécommuni-cations, die in maart 1959 gehoudenwerd in het Kurhaus te Scheveningen.

Afb. 4.
PTT envelop met eentestzegel met roodAndreaskruis datgebruikt is voor dedemonstratie in hetPostmuseum van deMark II facer.Het optische detectiesysteem reageerde ophet verschil in contrasttussen de zegel en deenvelop.Stempeldatum:13 maart 1959.

Kenmerkend stempel van deMark II facer
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Kenmerkend voor de stempels uit de Mark IIfacer is de door een opening onderbroken stip-pellijn aan de linkerkant van het dagtekening-stempel (de z.g. �stok�). De drie andere zijdenhebben eveneens in het midden een opening van7 à 8 mm.Als stempelvlag is steeds �Verzend per lucht-post� met wereldbol en vliegtuig gebruikt.
De facer met optische detectie was ook in staatom zonder zegeldetectie te werken. De postmoest dan wel eerst correct (= vooraf hand-matig gekopt!) ingevoerd worden (afb. 5).Na maart 1959 werd met de Mark II metoptische detectie in het Postkantoor aan deRijswijkseweg echte post gestempeld (afb. 6)Begin 1960 is een grote foldermailing voor deambtenarenspaarregeling verwerkt, waarbijenveloppen van de Rijkspostspaarbank ver-zonden werden met een stempel van de MarkII opzet-stempelmachine zonder het datum-gedeelte (afb. 7). Omdat op dit poststuk geenpostzegel nodig was (het was portvrije Dienst-post) was het postzegeldetectiesysteem van defacer uitgeschakeld.
Op het afgebeelde poststuk is ook nog eenTransorma operator kenmerk �SK� (rood,lettertype Grotesk) aanwezig, hetgeen bete-kent dat het stuk als uitgaande post door eenTransorma machine is verwerkt.Transorma = Transporteer- en sorteermachineMarchand - Andriessn

Opzetten en stempelen  1959 - 1960Mark II facer met optische detectie

Afb. 6.
Stempel van de Mark II opzet-stempel-machine met optische detectie tijdens deproeven in het postkantoor aan deRijswijkseweg te �s-Gravenhage.Stempeldatum: 3 november 1959

Afb. 5.
Stempel van de Mark II opzet-stempel-machine waarbij het optische detectie-systeem is uitgezet. De machine werkteals een �normale� stempelmachine.Stempeldatum: 17 maart 1959

Transorma operator kenmerk �SK� uit Den Haag

Stempel van de MarkII facer waarbij hetdatumgedeelte in hetstempel ontbreekt.Het detectiesysteemvan de machine wasuitgeschakeld.

Afb. 7.

3



�s-Gravenhage: proeven met eenfosforescentie detectiesysteem.
Omdat bij de optische detectie het contrast-systeem niet altijd goed werkte (postale etiket-ten bijvoorbeeld werden aangezien voor post-zegels), werden in 1960 te �s-Gravenhage doorde firma  Pitney-Bowes proeven genomen metpostwaarden die voorzien waren van een kenmerk(Engels: tagging, to tag = markeren, kenmerken)dat met behulp van ultra-violet licht zichtbaargemaakt kon worden. Pitney-Bowes had inmiddelsde licentie voor de Mark II facer overgenomenvan Werkspoor en de machine omgebouwd voorfosforescentie detectie. De postwaardenwerden voorzien van een fosforescerende stofdie oplichtte tijdens belichting met ultra-violetlicht. Werd de UV belichting gestopt, dan lichttede stof nog korte tijd na.Dit nalichten is kenmerkend voor fosforescentie.Het wordt nog steeds gebruikt als detectiecriterium in opzet-stempelmachines. Zodra despeciaal geprepareerde postzegel of opgedruktezegelwaarde op een briefkaart is gedetecteerd,treed de stempelinrichting in werking.Van de interne proefnemingen in �s-Gravenhagezijn enkele briefkaarten bekend met z.g. �all-over� fosforescentie en met het machinestempelvan 26 april 1960 (afb. 8 en 9).�All-over� wil in dit verband zeggen dat defosforescerende stof over het gehele zegel-beeld van de briefkaart was aangebracht.

Opzetten en stempelen Mark II facer met fosforescentie detectie 1960

Afb. 8.
Briefkaart met z.g. �all-over� fosforescentie welke te �s-Gravenhage op 26april  1960 gebruikt is tijdens proeven met de Mark II opzet-stempelmachinemet z.g. all-over fosforescentie detectie.
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Afb. 9.
Opname van de briefkaart van afb. 8a genomen onder ultra-violet lichtwaardoor de all-over fosforescentie goed zichtbaar wordt.De gebruikte fosforescerende stof had de codenaam �Fosfor McD 144-II�.



Opzetten en stempelen
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Afb. 10.
Schema van de Mark II facer.
De machinegeschikte post wordt (op de lange zijde) op beginstapelaar A gezet en aangedrukt(pijl B) om vervolgens (pijl C) één voor één langs de detectoren E (achterzijde) en D (voorzijde)geleid te worden. De detectoren kunnen alleen zegelbeelden (optische detectie) of speciaalgeprepareerde postwaarden (luminescentie detectie, zie pagina 7) aan de onderkant van debrief herkennen. Na herkenning worden de stempelinrichtingen G resp. F in werking gesteld.In het schema zien we bij F dat de postwaarde (voorzijde en onder) �aan het begin� (= �lead�-positie) van het poststuk zit. Bij de verdeelpost H zal deze brief naar de �lead stacker�geleidworden. Zit de zegelwaarde aan de andere kant (achterzijde en onder), dan wordt dezegestempeld bij G. De zegelwaarde zit dan niet vooraan de brief, maar op het einde (�trail� =staartpositie). Deze stukken gaan naar de �trail stacker�. De �herkende� post is nu in deze tweestapelaars klaargezet om gelezen en (handmatig) gesorteerd te worden.De overige post komt in de rejectstapelaar terecht. Na de eerste doorgang bevindt zich hierinde post met de te detecteren zegelwaarde aan de bovenkant en de post zonder geschiktdetectiekenmerk. Deze stapel kan voor een tweede doorgang nogmaals (na te zijn omgekeerd!)op de beginstapelaar worden gezet. Wat dan nog in de rejectstapelaar terecht komt moet metde hand verwerkt worden.

De werking van de Mark II facer is als volgt:de stapel machinegeschikte post- dat wil zeggenpost met minimaal en maximaal toegestaneafmetingen- wordt met de lange zijde naaronderen op de beginstapelaar gezet.De postzegel of het zegelbeeld kan zich nu opvier posities bevinden: aan de voorzijde aan deboven- of onderzijde of aan de achterzijde aande boven- of onderzijde.In de machine bevinden zich twee detectorenen twee stempelinrichtingen. In het detectie-gedeelte worden de brieven met ultra-violet lichtbelicht. Aan de kant waar zich op het poststukeen speciaal geprepareerde postwaarde aan deonderkant bevindt, wordt deze gedetecteerd entreedt de stempelinrichting in werking.De poststukken waarbij zich de speciaal gepre-pareerde postwaarde aan de bovenzijdebevindt, worden niet gedetecteerd; ze komen inde rejectstapelaar terecht. Deze rejectstapelwordt vervolgens handmatig omgekeerd enopnieuw op de beginstapelaar geplaatst.In de tweede doorgang worden weer de speciaalgeprepareerde postwaarden aan de voor- enachterzijde gedetecteerd. Door het handmatigdraaien zitten ze al aan de onderzijde!In de rejectstapelaar komen nu uitsluitend nogdie brieven waarop geen speciaal geprepareerdepostwaarde aanwezig is. De andere poststukkenzijn keurig verdeeld over de z.g. �lead- en trailstacker� (�stacker� is het Engelse woord voorstapelaar). Zie afbeelding 10.

Werking van de Mark II facer 1960



Rotterdam: facer met een optischdetectiesysteem.
Hoewel de proeven met luminescentie detectiebij Pitney Bowes een succes leken te zijn, werdtoch - vóór de officiële proefneming in Goudain 1962/1963, zie pagina 7 - in Rotterdam eenopzet-stempelmachine getest waarover weinigbekend is. Het ging hier vermoedelijk om eenmachine vervaardigd door de Duitse firma Mixund Genest (een dochteronderneming vanStandard-Elektik Lorenz, SEL) (afb. 11).
Het stempel heeft het van der Wart (lit 7)typenummer PE IX.Het plaatsnaamstempel lijkt erg op dat uit deFlier-stempelmachines (van der Wart type XV).Aan de dunnere belijning van het plaats-naamgedeelte zijn de stempels voor de stempel-specialist goed herkenbaar (lit 4).In deze machine zijn vier �stokken� en drieverschillende stempelvlaggen gebruikt (afb. 12).De belettering van deze vlaggen vertonen geringeverschillen met die van de bestaande teksten inde reguliere vlaggen. Ze zijn kennelijk speciaalvoor deze opzet-stempelmachine vervaardigd
Er zijn stempelafdrukken bekend uit de periode1961-1966. Opvallend is dat de machine in 1963ook gebruikt is voor mailings waarbij eenonvolledige datum (het jaartal ontbrak) isafgedrukt (zie afb. 12, stok II en stok IV).

Opzetten en stempelen Mix und Genest facer met optische detectie 1961-1966

Afb. 11.
Opzet-stempelmachine van de Duitse firmaMix und Genest  met optische zegel-detectie, welke  in de periode 1961-1966beproefd is in Rotterdam.
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Afb. 12.
De vier stok-typen en de drie stempelvlag-gen van de Mix und Genest  opzet-stempel-machine te Rotterdam.

stok I  vlag 1 / stempeldatum: 24-III-1961

stok II  vlag 2 / stempeldatum: 12-II- --  (zonder jaartal, in 1963)

-

stok IV  vlag 3 / stempeldatum: 13-X- --  (zonder jaartal, in 1963)

stok III  vlag 2 / stempeldatum: 8-V-1961



Gouda: Mark II facer met een lumines-centie detectiesysteem
En dan volgt de proef in Gouda, waarbij deoptische Mark II facer omgebouwd was voorluminescentie detectie (afb. 13). Luminescentieis de verzamelnaam voor fluorescentie (= oplich-ten onder UV licht) en fosforescentie (oplichtenonder UV licht en nalichten na het doven er van).De proef duurde van 8 november 1962 tot 15januari 1963. Voor deze proef zijn drie post-zegels met fluorescentie uitgegeven in hetdistrict Gouda (NVPH 774-776, afb. 14).De briefkaart van 8 cent bestaat in beideluminescentievormen: met een fluorescerende(afb. 15) en met een fosforescerende balk.Op de eerste dag van gebruik stond het dag-cijfer 8 bovenaan met op de tweede regel hetuur (17) en de maand (XI). Daaronder stond hetjaartal (1962) (afb. 16a). De 2 x 4 horizontalestreepjes aan de linkerzijde zijn dikker dan heteerder gebruikte stempel ��s-Gravenhage� en opde eerste dag is de onderlijn doorlopend, terwijlboven en rechts een onderbreking zit. Vanaf 9november 1962 was de volgorde: dag + maand /jaartal / uur (afb. 16b) en is de belijning minderzwaar aangezet. De onderlijn is nu in het middenook onderbroken. De machine had twee stempel-koppen en er zijn daardoor minieme variantenin de posities van de karakters in het datum-gedeelte. Als vlag is hetzelfde stempel gebruiktals in Den Haag: �Verzend per luchtpost�.

Opzetten en stempelen 1962-1963Mark II facer met luminescentie detectie
Afb. 13.
Mark II facer-canceler  meteen luminescentie (fluores-centie of fosforescentie)detectiesysteem.Gebruikt van 8 november1962 tot 15 januari 1963voor de proef in Gouda.

Afb. 15.     Briefkaart met een fluores-cerende balk (geel onder UV licht!).

Afb. 16b.  Gouda stempel van 4 december1962 met een andere dag / maand /jaartal / uur volgorde.
Afb. 16a.   Gouda stempel van de eerste dag:  8november 1962.  Dat de onderste lijn door-lopend is, is niet goed te zien op de afbeelding.

Afb. 14.   De drie z.g. �Gouda� zegels op fluores-cerend papier.
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Rotterdam: SEL facer met een fosfo-rescentie detectiesysteem.
Ondanks positieve bevindingen in Gouda met(vooral) fluorescentie, ging PTT toch over opfosforescentie detectie. Waarom is onduidelijk.In Rotterdam werd in 1967 een machine opge-steld van Standard-Elektrik Lorenz (afb. 17).Speciaal voor deze machine werden in de post-districten Rotterdam en �s-Gravenhage vierpostzegels op fosforescerend papier uitge-geven (NVPH 618b, 619b, 621b en 628b, afb.18) en verder een briefkaart van 15 cent en eenaerogram van 45 cent, beide met eenfosforescerende balk. Ook werden de Europa-zegels van dat jaar uitgegeven op fosfores-cerend papier ((NVPH 884 - 885, afb. 19).De dag van ingebruikname is precies 5 jaar nade start van de proef in Gouda, namelijk 8november 1967. Het plaatsnaamstempel heeftdezelfde verschijningsvorm als de stempels uitde Klüssendorf machines, die al iets eerder inverschillende plaatsen in ons land in gebruikkwamen. Maar dat zijn geen facers.De SEL stempels kunnen met zekerheid als�facerstempels� worden aangemerkt omdatRotterdam toen geen Klüssendorf machines had.Tot 1971 werd als vlag uitsluitend  �6 golflijnen�gebruikt (afb. 20); later diverse andere vlaggen.Giro-enveloppen werden m.b.v  twee fosforbal-ken al in de SEL voorgesorteerd op bestemming.Na 1978 werd het apparaat gebruikt voor hetstempelen van locale post.

Opzetten en stempelen Standard-Elektrik Lorenz opzet-stempelmachine 1967
Afb. 17.
Standard-Elektrik Lorenz (SEL)opzet-stempelmachine met eenfosforescentie detectiesysteemwelke  vanaf 1967 enige jaren inRotterdam in bedrijf is geweest.

Afb. 18.   Postzegels gedrukt op fosforescerend  papier    t.b.v. de SEL facer.

Afb. 20.   Kenmerkend stempel van de SEL facer op de bovenrand van een giro-envelop metbestemming girokantoor �s-Gravenhage. De detectie vond plaats op  basis van de rechter fosfo-rescerende  balk.  De linkerbalk diende ter onderscheiding van de giro-enveloppen met bestem-ming Arnhem en Amsterdam. Op die enveloppen was de afstand tussen de balken anders.

Afb. 19.   Europazegels op                fosforescerend papier.
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Amsterdam: Toshiba facer met eenfosforescentie detectiesysteem.
Ook in Amsterdam kwam een facer met eenfosforescentie detectiesysteem in bedrijf, nuvan het fabrikaat Toshiba (afb. 21).
In september 1971 werden allerlei proevengenomen, o.a. met een eigen fosforescerendtestzegel van Toshiba (afb. 22).
Hoewel het plaatsnaamstempel op zich ook alkarakteristiek is voor deze machine, is hetstempel van deze Toshiba facer vooral te her-kennen aan de specifieke golflijnen.Aanvankelijk waren de stempelafdrukken uitbeide stempelkoppen identiek, later werd eenstempelkop vernieuwd, waarbij in het stempelde poot van de letter R anders was (afb. 23).
Voor deze machine werden geen nieuwe post-waarden uitgegeven. De zegels welke voor deSEL opzet-stempelmachine waren vervaardigd,konden ook in Amsterdam gebruikt worden.
Wel werden geleidelijk ook een aantal anderewaarden van de langlopende serie �Juliana enprofil� op fosforescerend papier uitgegeven:NVPH 623b (1969), 624b (1971), 627b (1971),629b (1971), 630b (1971), 632b (1971), 633b(1971) en 634b (1971) alsook de 5 cent typevan Krimpen (NVPH 465b).

Opzetten en stempelen Toshiba opzet-stempelmachine 1971
Afb. 21.
Toshiba opzet-stempelmachinemet een fosforescentie  detectie-systeem, die  vanaf 1971 enigejaren in Amsterdam in bedrijf isgeweest.De Toshiba machine is net als deMark II en de SEL facer �plat�.Bij de latere NEC facers is ersprake van een �schuine�opstelling (afb. 25).

Afb. 22.
Testpoststuk afkomstig van Toshibamet een blanco testzegel op fosfores-cerend papier. Gebruikt in 1971 voorstempelproeven.

Afb. 23.
De twee Toshiba facerstempels varianten.De beide typen zijn goed te onderscheidenaan het verschil in de neergaande poot vande letter �R�.
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�s-Gravenhage: NEC facer met eenfosforescentie detectiesysteem.
Nadat in 1974 met Nederlandse postwaarden(afb. 24) in Tokyo proeven waren genomen meteen facer van de firma Nippon Electric Company(NEC), werd deze machine in 1975 geïnstalleerdin het Expeditieknooppunt �s-Gravenhage (afb.25).
Vanaf 1975 werden in de andere elf Expeditie-knooppunten (EKP�en) ook opzet-stempelmachinesgeplaatst, veelal van het fabrikaat NEC (afb.26), maar ook Toshiba machines.
In beide machines (NEC en Toshiba) werdenstempelkoppen van het fabrikaat Braungardtgebruikt. Dit stempeltype bevond zich ook inde kleinere machines van het type Universal.
Voor de duidelijkheid: de Universal machines zijngeen facers: de post moet eerst handmatiggekopt worden alvorens ze in de machine kanworden geplaatst om te worden gestempeld.
En daarmee komt er een einde aan de periodewaarin de facerstempels op eenvoudige wijzeeenduidig kunnen worden onderscheiden van destempels uit de �normale� Universal stempel-machines.

Opzetten en stempelen NEC opzet-stempelmachine 1975

Afb. 25.
Nippon Electric Company (NEC) opzet-stempelmachine welke vanaf 1975 inhet Expeditieknooppunt �s-Gravenhagein werking is geweest.Soortgelijke machines werden ook in deandere 11 EKP�en geïnstalleerd.

Afb. 24.
Luchtpostblad met ongeldig gemaaktepostwaarde t.b.v proeven met een NECfacer. In Tokyo gestempeld metstempel: �s-Gravenhage 12.X.74

Afb. 26.
Poststukken welke gebruikt zijn voorhet testen van een NEC opzet-stempelmachine in het Expeditie-knooppunt Haarlem.
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Rotterdam: Toshiba facer met eenfosforescentie detectiesysteem.
Als in 1978 de SEL opzet-stempelmachine inRotterdam verplaatst wordt naar de afdelingBestelling, komen er op de afdeling Expeditietwee nieuwe Toshiba facers.
Ook van deze machines zijn de stempels (vander Wart type XVII) niet meer te onder-scheiden van de overige stempels van het typeBraungardt.Dat geldt niet voor het �proefstempel� dattijdens de installatie van de machine werdgebruikt. Op die dag stond het datumgedeelte(de �stok�) links van de stempelvlag.De stempeldatum is 13.III.78-12  (afb. 27a en27b).

Opzetten en stempelen Toshiba opzet-stempelmachine 1978
Afb. 27a.
Japanse testenvelop (met vijfJapanse postcodevakjes!) van defirma Toshiba  met een proef-stempel van de Toshiba opzet-stempelmachine welke vanaf 1978in het EKP Rotterdam in bedrijf isgeweest.Het proefstempel is te herkennenaan het feit dat datumgedeelte(de �stok�) links van destempelvlag is geplaatst.
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Afb. 27b.
Het proefstempel van de Toshiba facer uit Rotterdam in detail: het datumgedeelte staat linksvan de stempelvlag �vijf golflijnen�. Stempeldatum: 13.III.78-12
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Postkroniek van de stad Rotteram.
In dit boek staan o.a. enkele artikelen overde beginjaren van de postale mechanisatieen automatisering in Rotterdam.
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Type XV Toshiba Amsterdam bij type FlierType XVI SEL Rotterdam bij type Klüssen-dorf.XVIA = Romeins maandcijferXVIB = Arabisch maandcijferType XVII NEC en latere Toshiba�s bij typeBraungardt
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Afb. 30.
F.W. van der Wart.De poststempels van Nederland.Machinestempels.
Catalogus met een overzicht van deNederlandse machinestempels.Uitgegeven door de NederlandseVereniging van Poststukken- enPoststempelverzamelaars (Po & Po).

Afb. 31.
De drie stempeltypen (�stok� typen) volgens de Van der Wart catalogus.


