De Postzegelplakmachine van M.M. Frey
(Ir. Ruud Hammink; uit: Perfinpost nr. 24, maart 1993)
Inleiding
In de publicatie over Zwitserse Poko's was een overzicht opgenomen van alle bedrijven/personen die
in Zwitserland een patent verkregen hadden voor een postzegelplakmachine (1).
Oogmerk van deze lijst was om via een combinatie van namen (gebruikers)/perforaties na te gaan
welke fabrikanten in Zwitserland postzegelplakmachines hebben verkocht of gefabriceerd.
De heer R.H. Nievergelt komt de eer toe de eerste postzegelplakmachine uit deze lijst van patenten
gevonden te hebben (2).
Een en ander bleek uit een publicatie uit 1909 (zie hieronder)

De vertaling van deze tekst, verzorgd door de heer G.L. Robijn, luidt:
Een machine om postzegels te plakken
Uitvinding van de heren Frey, Siers en Muller.
Iedereen weet hoe onhygiënisch het is, postzegels met speeksel te bevochtigen en er zijn gevallen
van bloedvergiftiging bekend.
Er zijn vele kleine apparaatjes, bevochtigers en andere bedacht. maar geen daarvan veroorlooft snel
en automatisch werken.
De heer M. Frey uit Lausanne, in samenwerking met 2 technici uit Bazel, de heren Siers en Muller,
hebben een ingenieus apparaat bedacht en uitgevoerd/ontwikkeld, dat de postzegel afsnijdt en plakt.
De werking van deze machine is erg eenvoudig: men pakt de handgreep, die men zo hoog mogelijk
opheft. Met die bewerking bevochtigt een kleine rol op de enveloppe de plek waar de postzegel
moet worden geplakt. De postzegels zijn geplaatst in rollen en worden door een slimme inrichting
aangevoerd/meegenomen onder een messysteem, dat een zegel afsnijdt en op de plaats plakt, die
zojuist is bevochtigd.
Men kan zeer snel tot het plakken van postzegels geraken. Dit apparaat zal dan ook zeer worden
gewaardeerd meer in het bijzonder door grote kantoren, banken, belangrijke zakenlieden enz..
De uitvinders verbinden thans een speciale toevoeging aan hun apparaat. Het betreft een automaat
voor postzegels (letterlijk: een werktuig of inrichting om automatisch postzegels te verdelen) die direct
de zegels op de enveloppe zal plakken, die men de machine aanbiedt.
Ziedaar een apparaat, dat grote diensten zal bewijzen aan het publiek, de postkantoren, hotels enz..
Naschrift
In de publicatie is sprake van M.M. Frey. Patent is verkregen door Otto Frey en wel in 1909 onder no.
50237.
Alhoewel de voorletters verschillen, gaat het in de publicatie om de gepatenteerde machine. Een en
ander blijkt uit de beschrijving van het patent.
Uit de afbeelding blijkt dat het gaat om een zeer eenvoudige postzegelplakmachine, die zo goed als
zeker helaas niet met een firmaperforatie-eenheid was uitgerust. Ook in het patent wordt een
perforatie-eenheid niet genoemd.
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