
WAT GA JE VERZENDEN MET PASEN ? 

                                                                                                                 door Jan Lannoye 

 

Royal Mail Centre te Cheshire - 07 APR 98 ( internationale zending Engeland - België ) 

Wat ga je verzenden met Pasen ? In de huidige tijd hoogstwaarschijnlijk niets meer ! 

Het thema van Pasen werd als pub op afdrukken van frankeermachines van Frama, Francotyp-

Postalia en Pitney Bowes regelmatig gebruikt. 

U zal hierbij vooral paaseieren en paashazen, met of zonder mandje, afgebeeld vinden maar waar 

komen die vandaan en waarom "Pasen" - "Ostern" - "Easter" ( Nederlands - Duits - Engels ) ? 

 

BCFF 27936 & 58240        Francotyp-Postalia type T 1000-S        Rode afdruk - Euro        Eigen verzameling 

Het paasfeest is vanuit religieus standpunt afkomstig van het Joodse paasfeest "Pesach", de 

herdenking van de uittocht der Israëlieten uit Egypte, de bevrijding van het volk van Israël door God. 

Later in het christendom is de dag van Pasen het symbool voor de dood en de herrijzenis van Jezus 

op de derde dag na de kruisiging. Maar eigenlijk was dit een heidens voorjaarsfeest waarbij de 

terugkerende lente, het nieuwe licht en het beginnende leven gevierd werden na de lange winter. Zo 

komen we terecht bij de mythologie en de Germaanse lentegodin Ostara, de godin van licht, leven en 

vruchtbaarheid. In 1835 verwijst de Duitser Jacob Grimm naar de Angelsaksische monnik en 

kerkhistoricus Beda die schrijft over de godin Eostrae die in oude tijden in Engeland aanbeden zou 

geweest zijn. Andere bronnen verwijzen ook naar het "Oosten", de plaats waar de zon opkomt bij een 

stralende morgen, het stijgende licht. Van Ostara naar Ostern en Eostrae naar Easter, een kleine 

stap. 

Paaseieren, paasklokken en paashazen, vanwaar dit verschil ? In de katholieke traditie vertrekken de 

paasklokken naar Rome op Witte Donderdag en komen ze terug op paasnacht, droppen hun eieren 

overal te lande zodat op Pasen, de kinderen 's morgens hun zoektocht kunnen beginnen. In de 

protestantse traditie zijn het de paashazen die deze taak mogen vervullen en in Nederland krijgen die 

bovendien een mandje om de paaseieren te brengen.  

De fabrikanten van Pitney Bowes en Francotyp-Postalia hebben hun eigen ontwerp van standaard 

figuurtjes die op vraag van de klant gepersonaliseerd kunnen worden en tegen betaling van een 

eenmalige vergoeding per item digitaal in het geheugen van de frankeermachine geprogrammeerd 

worden. De klant kan die naar behoefte aanklikken en afdrukken als publiciteit.  Frama heeft voor de 

Matrix-toestellen een eigen standaardslogan ter beschikking. 



           

                 

                                                           

                                                           

 

 

                                                     

                                                     

 

E 677867 & 691588 

Pitney Bowes type "Personal 

Post" 

Rode afdruk - Duitse Mark 

Eigen verzameling 

Blauwe afdruk - Euro Cent 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 

        F 79 8899 

        Francotyp-Postalia type T 1000 

        Rode afdruk - Duitse Mark 

        Eigen verzameling 

 

     F 347418 

     Francotyp-Postalia type T 1000 

     Rode afdruk - Euro Cent 

     Verzameling Lucien Van Hecke 

F 508022 

Francotyp-Postalia type Jet Mail 

Rode afdruk - Euro Cent 

Eigen verzameling 

 

F 749672 

Francotyp-Postalia type Jet Mail 

Blauwe afdruk - Euro Cent 

Eigen verzameling 



 

 

                                                     

 

 

 

 

De digitale FRANKIT afdrukken van Francotyp-Postalia hebben als prefix 3D01 tot 3D10 

                                                   

                                                   

 

F 77 0910 

Francotyp-Postalia type T 1000 

Rode afdruk - Duitse Mark 

Eigen verzameling 

 

F 720738 

Francotyp-Postalia type T 1000 

Blauwe afdruk - Euro Cent 

Eigen verzameling 

 

     F 75 9284 

     Francotyp-Postalia type T 1000 

     Rode afdruk - Duitse Mark 

     Eigen verzameling 

     Zelfde machine omgebouwd naar 

     EURO, zie klantnummer 

     F 759284 

     Francotyp-Postalia type T 1000 

     Blauwe afdruk - Euro Cent 

     Eigen verzameling 

3D02000B68 
 

Francotyp-Postalia  
type Ultimail 60 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Eigen verzameling 

 

3D0300153C 
 

Francotyp-Postalia  

type Ultimail 120 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 



 

 

 

 

                                                    

                                                    

 

 

 

De digitale FRANKIT afdrukken van Pitney Bowes hebben als prefix 4D01 tot 4D12 

 

 

Bronvermelding: alle afdrukken uit eigen verzameling en verzameling Lucien Van Hecke 

Winkler Prins - Wikipedia - Cirkel van de godin Ostara - International Postage Meter Stamp Catalog 

3D05002FE1 
 

Francotyp-Postalia type Optimail 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 
3D05002EFD 
 

Francotyp-Postalia type Optimail 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 

3D06000BCB 
 

Francotyp-Postalia type Centormail 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 

3D0600087D 
 

Francotyp-Postalia type Centormail 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 

 

3D10002E29 
 

Francotyp-Postalia type Postbase 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Eigen verzameling 

 

4D06000A2E 
 

Pitney Bowes type DM400 - 1000 
 

Blauwe afdruk - EUR 
 

Verzameling Lucien Van Hecke 

 


