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Een van de moeilijkste onderwerpen in de geschiedenis van de mecanotelie is de studie over 

en het verzamelen van poststukken die gefrankeerd zijn door machines waarbij na inworp van 

één of meerdere muntstukken een frankeerafdruk kon bekomen worden. 

Waarom is dit moeilijk ? Omdat het allemaal proefmachines waren die slechts korte tijd in 

dienst bleven. Bovendien is er weinig literatuur over te vinden. De machines waren enkel in 

trek bij de verzamelaars die hiervan op de hoogte waren maar het grote publiek volgde niet. 

Dit was ook het geval met de M.B.L.E. proefmachine die opgesteld stond in de publieke ruimte 

van de lokettenzaal van het postkantoor BRUSSEL 1 (Muntcentrum) vanaf 1.8.1957 voor een 

proefperiode van één maand waarna ze bij een positieve evaluatie op de openbare weg zou 

worden geplaatst. Dit is echter nooit gebeurd wegens onvoldoende belangstelling. 
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Verschillende filatelisten hebben in hun studies melding gemaakt van deze machines maar in 

de door mij geraadpleegde publicaties is er nooit een brief getoond, wel werden er datums 

vermeld van teruggevonden brieven. Volgens Xhaflaire & Haubruge waren afdrukken van deze 

machine zeer zeldzaam (RRR). Volgens de dienstnota  was de machine enkel geschikt voor het 

tarief 2F ( geldig van 15.12.1952 tot 30.09.1957 ). 

Op 1.10.1957 ging echter het tarief in voege van 2,50F voor een enkelvoudig port binnenland. 

Volgens F. De Groote zou er op 9.10.1957 een brief gefrankeerd zijn met 2.50F. Dit betekent 

dat het muntsysteem van de machine aangepast werd voor munten van 1F en 50c en dus ook 

dat de proefperiode verlengd werd tot minstens 3 maanden. 

Hierbij een overzicht van de studies van: 

F. XHAFLAIRE & C. HAUBRUGE 

D. ACKET 

F. DE GROOTE & KAT 

W. VAN RIET 

Studie F. Xhaflaire & C. Haubruge 

Mecanotelistische Kroniek XXIII blz.87 (Belgische Filatelie aan de Rijn) 

 



 
Studie Xhaflaire & Haubruge: XXXII – addendum – erratum nr.1  * 

 
Studie Xhaflaire & Haubruge: XXXII-12e – addendum – erratum nr.12  * 

 

Studie D. Acket 
De Postmechanisatie in België 1905 – 1985 – blz. 42 

 



Studies F. De Groote & KAT 

Het tijdschrift KAT 87 vermeldt op blz. 78 ook een afdruk van 2.50F 

 

De studie van F. De Groote dd. 07/03/1988, "Deel 1 Loket en Taks" blz. 29 vermeldt beide. 

 



Besluit: 

F.Xhaflaire & C.Haubruge: vermelden geziene datums van 16 VII 57 (2F) en 9 X 57 (250F) 

D.Acket vermeldt dezelfde datum 16 VII 57 

F. De Groote & KAT vermelden ook dezelfde twee datums (mogelijks ook 7 XII 57 ??) 

W. Van Riet beperkt zich in Marcorama 1989 op blz. 72-73 tot het hertikken van de Do. 

Blijkbaar zijn er nooit meer dan 2 brieven gezien en de afbeelding hieronder van een brief uit 

mijn archief is dus een niet eerder vermelde datum van 30 VIII 57 ! 

 
    © verzameling Jan Lannoye 

Er moeten echter nog omslagen bestaan en hierbij een oproep om dit te melden aan het 

archief voor frankeermachines van België www.frankeermachinearchief.be 

Bronvermelding: 

Alle studies en documenten uit eigen verzameling uitgezonderd de addenda van pag.4 

gemarkeerd met een sterretje die bezorgd zijn door Lucien Van Hecke. 

E-mail auteur: jan.lannoye@telenet.be 
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