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Afb. 2
Poststuk uit 1967 met de merktekens van twee machinale sorteersystemen:
* als uitgaande post gesorteerd in Rotterdam (te herkenen aan de sorteercode: een

zwarte matrixindex).
* als inkomende post gesorteerd door een Transorma machine te ‘s-Gravenhage.
De rode letters UL zijn een persoonsgebonden kenmerk van de operator die het poststuk
heeft verwerkt. Het Transorma systeem drukte geen sorteercode op de poststukken af.
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Sorteren is één van de basishandelingen van de
postverwerking en erg arbeidsintensief (afb. 1). De
postale mechanisatie en automatisering heeft zich
dan ook al vroeg op dit onderdeel gericht.
Vanaf 1931 werd er al wel mechanisch gesorteerd
(Transorma, afb. 2), maar door technische beper-
kingen werd er nog geen sorteercode op de post-
stukken aangebracht.
Begin jaren zestig was de techniek zover gevorderd
dat het automatisch “lezen” van een sorteercode
(een index) mogelijk werd.  PTT ontwikkelde een
eigen systeem (afb. 2) en begon het vanaf 1962 te
testen.

Inleiding

Collectie Stempelen Sorteren Bezorging

Afb. 1 De briefpostverwerking omvat de volgende vier basishandelingen:
a Het verzamelen van de post afkomstig van brievenbussen en

postkantoorbalies
b Het stempelen van poststukken voorzien van een postzegel of een waarde-

opdruk (b.v. briefkaarten)
c Het sorteren naar de bestemming van het poststuk
d De bezorging van het poststuk

De onderdelen b en c zijn in de loop der tijd verregaand geautomatiseerd.

Inleiding



1930 - 1960
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Afb. 3
Deze  poster uit 1945 geeft de voordelen van het inzetten van een sorteermachine (in dit
geval een Transorma  machine) ten opzichte van het handmatig sorteren mooi weer: met
minder personeel en een grotere postdoorvoer per tijd!

Waarom een sorteercode?

Post is globaal te verdelen in uitgaande post en
inkomende post. Beide categorieën doorlopen
een sorteerproces: uitgaande post wordt gesor-
teerd naar plaats van bestemming en inkomende
post naar straat en huisnummer.
Tijdens het handmatig sorteren leest een
PTT’er het adres en deponeert de brief in één
van de vakken van een sorteer- of trieerkast
(afb. 3 boven). Omdat zo’n trieerkast een be-
perkt aantal vakken heeft (alle vakken moeten
handmatig te bereiken zijn), zijn er soms wel
drie “sorteerslagen” per brief nodig. In de sor-
teerhallen van de postkantoren stonden dan ook
een groot aantal trieerkasten opgesteld!
Bij de Transorma sorteermachine met zijn veel-
voud aan sorteervakken, kon het sorteerproces
met slechts een klein aantal operators aanzien-
lijk versneld worden (afb. 3 onder).
De bestemming werd aangeslagen op een toet-
senbord en de brief kon daarna zonder mense-
lijke tussenkomst door de machine via een me-
chanisch transportsysteem rechtstreeks in het
definitieve sorteervak gedeponeerd worden.
Bij het Transorma systeem (in bedrijf vanaf
1931) werd geen sorteercode op de poststukken
aangebracht omdat het toentertijd technisch
nog niet mogelijk was een streepjescode auto-
matisch te lezen. Om de operator te kunnen
achterhalen, werd er wel een persoonsgebonden
kenmerk op de poststukken afgedrukt (afb. 2).

Rotterdamse matrixindex Sorteren zonder sorteercode



Toen het aantal te verwerken poststukken na
de Tweede Wereldoorlog sterk toenam en de
micro-elektronica in de jaren vijftig zijn intre-
de deed, wilde men ook het lezen van de
bestemming van de brief gaan automatiseren.
Het direct en correct lezen van de adrestekst
op een  poststuk was toen echter nog niet goed
mogelijk. Men bedacht daarom een “list”: door
de plaats van bestemming te versleutelen in een
sorteercode, die op het poststuk geprint werd,
kon een machine (eigenlijk de software!) deze
lezen en interpreteren waarna de brief geheel
automatisch naar het juiste sorteervak ge-
transporteerd kon worden.
Indien een sorteercode bestaat uit een streep-
jescode die op het poststuk is gedrukt, dan
wordt gesproken van een index. Hierbij kunnen
twee typen onderscheiden worden:
a). het matrixtype, waarbij de codestreep-

jes in een aantal afzonderlijke rijen
boven elkaar zijn geplaatst (afb. 4)

b). het lineaire type, waarbij alle code-
streepjes in één rechte rij naast elkaar
zijn geplaatst (afb. 5).

In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat
in Rotterdam gekozen is voor de matrixindex.
Deze index werd op poststukken afgedrukt
m.b.v codeermachines, elk met een eigen ope-
rator. De codeermachines waren aangesloten
op één sorteermachine met een groot aantal
sorteervakken. De hoeveelheid te verwerken
post per tijdseenheid werd zo aanzienlijk
vergroot (afb. 6).

Rotterdamse matrixindex Toepassing van een sorteercode 1957 - 1962
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Afb.  6

Door de toepassing van een sorteercode (in
Rotterdam: een matrixindex) konden met één
sorteermachine zo’n 15.000 poststukken per
uur worden verwerkt.
Per codeermachine konden gemiddeld 3000
poststukken per uur verwerkt worden waar-
door er aan één sorteermachine vijf codeer-
machines gekoppeld werden.
Een dergelijke opstelling van vijf codeer-
machines werd in Rotterdam een “codeer-
straat”  genoemd.

Voor het verwerken van dit grote aantal post-
stukken in dezelfde tijd zou via handsortering
een veelvoud aan menskracht nodig zijn
geweest!

Afb. 4  Voorbeeld van een matrixindex. Afb. 5  Voorbeeld van een lineaire index.



Vanaf 1957 is door medewerkers van het Dr.
Neher laboratorium van PTT te Leidschendam
gewerkt aan de ontwikkeling van een automa-
tisch sorteersysteem. Het onderzoek leidde
tot een sorteercode in de vorm van een matrix-
index. De index bestond uit vier boven elkaar
gepositioneerde rijen zwarte streepjes (de
codeblokken) die samen in de vorm van een
matrix op het poststuk werden afgedrukt (afb.
2, 7). Met de stand der techniek toentertijd,
kon deze relatief simpele code automatisch
worden gelezen. De vier codeblokken worden
van onder naar boven aangeduid met de letters
A, B, C en D (afb. 7).
Wat is de betekenis van de streepjes in deze
blokken? In de onderste twee blokken A en B
bevindt zich de eigenlijke sorteercode. Met
deze twee codeblokken kunnen 64 “bestem-
mingen” gevormd worden. Dat aantal komt
overeen met het aantal sorteervakken in de
sorteermachine.
De blokken C en D waren bedoeld voor mogelijke
uitbreidingen, maar die hebben nooit plaats-
gevonden. Ze zijn voor diverse andere zaken
gebruikt, zoals in het vervolg zal blijken.
In elk codeblok zijn er negen “posities” waarop
al dan niet een streepje staat (afb. 7). In deze
afbeelding staat een punt (“.”) als er in werke-
lijkheid niets staat, die positie is dan “leeg”.
Er wordt op gewezen dat de posities van rechts
naar links genummerd worden ! Zie ook afb. 9.

1957-1962
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Afb. 8 De opbouw van de acht machinecodes

Bij het binaire talstelsel worden twee (bi = twee) cijfers gebruikt: 0 en 1. Met drie
posities voor codestreepjes kunnen de volgende acht cijfers gevormd worden:

binair        decimaal binair  decimaal

 000 0 (=8) 100        4
 001 1 101        5
 010 2 110        6
 011 3 111        7

                        (1000         8 = vier posities!)

Omgezet in streepjescode geeft dat op drie posities de volgende 8 machinecodes:

N.B. De cijfers 1,2 en 4 geven de “waarde” van een codestreepje aan. Bij meer
dan één streepje dienen deze “waarden” opgeteld te worden.
Omdat voor de machinecodes het decimale getal “0”  niet werd gebruikt,
gebruikte men de binaire waarde 000 voor het decimale getal 8!

42 1

 . . . .

42 1

 .

42 1

 . .

42 1

 .

42 1

 .

42 1 42 1

 . . .

42 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Afb. 7

Matrixindex met de vier codeblokken A,B,C en D.
Omdat de brieven kopstaand door de codeermachine
en de sorteermachine gaan, worden de blokken van
onder naar boven genummerd. In de blokken A en B is
de eigenlijke sorteercode aanwezig.

De bestemmingscode van de blokken A en B in dit
voorbeeld is 7-6. Zie voor uitleg hiervan de afbeel-
dingen 8,9 en 12.

Opbouw van de Rotterdamse sorteercode.



De sorteercode (in de bokken A en B) bevindt
zich op de posities 2,3 en 4. In afb. 8 en 9
wordt getoond dat aan een streepje op deze
posities een “waarde” wordt toegekend van resp
1,2 en 4. Samen met de combinatie van 2 of
meer streepjes op deze drie posities kunnen
er in totaal acht verschillende decimale getallen
worden gevormd, waarbij aan drie lege posities
(binair: 000) het getal 8 wordt toegekend.

Op de posities 1,5 en 9 staat (in de blokken A
en B) altijd een streepje: dat zijn de z.g. “stuur-
strepen”. Deze dienen om het codeleesproces
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Op de posities 6,7 en 8 wordt een spiegelbeeld
omkering (inversie) van de posities 2,3 en 4
afgedrukt. Met andere woorden: een streepje
op positie 2 betekent een lege positie 6, een
lege positie 3 betekent een streepje op positie
7 enz. Op deze wijze staan er in de codeblokken
A en B altijd zes streepjes: 3 stuurstrepen en
drie streepjes verdeeld over de posities 2,3,4
en 6.7 en 8.

De blokken A en B kunnen dus elk een code (=
de machinecode) dragen voor de cijfers 1 t/m
8. De combinatie van de twee machinecodes
vormt de bestemmingsinformatie (afb. 9 en 12).
De bestemmingsinformatie komt overeen met
het sorteervaknummer van de sorteermachine,
die aan voor- en achterzijde 4 rijen met elk 8
vakken heeft (afb. 18 en 19).

Afb. 9     De opbouw van de codeblokken A en B

Per codeblok zijn steeds zes van de negen posities bezet door codestreepjes.
De posities 2,3 en 4 vormen de machinecode.

    De posities 1,5 en 9 zijn de stuurstrepen (= S).
  De posities 6,7 en 8 vormen het controledeel.

Zie afb. 8 voor decimale waarde van de machinecode in zowel  blok A als blok B.
De beide machinecodes van de blokken A en B vormen samen de bestemmingsinformatie

die staat voor het nummer van het sorteervak waarin de brief terecht moet komen.
De decimale waarde van het controledeel is ook te bepalen m.b.v. afb. 8.

Tijdens het code lezen dient de som van machinecode +  het controledeel steeds 7 te zijn.
5
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De codeblokjes in de codeprinter

In afbeelding 10 is een codeblokje (van hard
rubber) weergegeven met daarop zes z.g. styp-
jes. Dat zijn de  verhogingen op het blokje waar-
mee de codestreepjes op het poststuk werden
gedrukt. Door de fabrikant werden codeblokjes
geleverd met de acht patronen zoals weerge-
geven in afbeelding 13. Deze patronen waren in
eerste instantie bestemd voor de blokken A en
B ten behoeve van de bestemmingsinformatie.
We noemen ze: “fabrikantpatronen”.
Acht van deze fabrikantpatronen werden
gemonteerd op de beide codewielen ter hoogte
van de posities A en B van de matrixindex (afb.
11). Door de besturing van de codeermachine
werden ze zo gedraaid dat de codeblokken
overeenkomend met een bepaalde bestem-
mingsinformatie aan de voorzijde kwamen te
zitten (afb 11).
Ter hoogte van de posities C en D van de matrix-
index werden geen codewielen gebruikt. Daar
werden vaste codeblokjes gemonteerd (afb. 11).
Deze blokjes horen bij de codeermachine.
Voor de posities C en D zijn in de loop der tijd
een groot aantel codeblokjes gebruikt met
patronen die afweken van de fabrikantpa-
tronen. Daartoe werden in Rotterdam bepaalde
stypjes uit de fabrikant patronen weggevijld
tot een gewenst resultaat was verkregen (afb.
11). Waarom er zoveel verschillende patronen
voor de codebokken C en D werden gebruikt is
onbekend gebleven.

Afb. 10
Een codeblokje voor positie A of B van de
matrixindex zoals door de fabrikant
geleverd. Dit blokje met een z.g. fabrikant-
patroon heeft de binaire machinecode 101,
dus een decimale machinecode 5. Zie afb. 8
en 13.

Afb. 11 (rechts midden)
Detail van de codedrukker met van boven
naar onderen de codeblokken A,B,C en D.
De blokken A en B zitten op een codewiel; C
en D zijn enkelvoudig gemonteerd.
De blokken A en B bestaan altijd uit één van
de acht fabrikantpatronen. In dit voorbeeld
zijn de machinecodes: A = 4 en B = 2. De
bestemmingsinformatie is dus 4-2.
Blok C heeft 6 codestreepjes en is dus ook
een fabrikantpatroon. Te zien is dat links in
blok D twee stypjes zijn weggevijld.
De combinatie C-D is bedoeld als codeer-
machineherkenning; de gebruikte patronen
bleken (later) echter vaak willekeurig van
aard.
De poststukken passeren de codedrukker in
kopstaande stand, waardoor blok D bovenaan
komt te zitten indien het stuk weer in de
normale leesstand wordt gedraaid.

Decimaal: 5
Binair:  1 0 1

A
B
C
D

6

De kaart doorloopt kopstaand decodeermachine...

en passeert de codedrukker waar ........

de matrixindex op het poststuk wordtgedrukt.

A

B

C

D



Na het coderen werden de brieven via trans-
portbanden naar de sorteermachine geleid.
Omdat de sorteermachine vele keren sneller
de matrixindex kon “lezen” (ca. 15.000 per uur)
dan één operator kon coderen (gem. 3000 per
uur),  werden er vijf codeermachines aan één
sorteermachine gekoppeld. Een dergelijke
configuratie wordt een codeerstraat genoemd
(afb. 14). De sorteermachine was uitgerust met
64 sorteervakken, overeenkomend met 64
belangrijke bestemmingen gezien vanuit het
Rotterdamse perspectief.
Aan elke zijde van de sorteermachine (afb. 18)
bevonden zich 4 horizontale rijen met elk acht
sorteervakken onder elkaar. Aan de voorzijde
genummerd van 1-1 t/m 4-8. Aan de achterzijde
de overige 32 vakken met de vaknummers 5-1
t/m 8-8. Het eerste cijfer (van blok A) geeft
de horizontale rij aan; het tweede cijfer (van
blok B) het sorteervak op die rij.
In afb. 13 is de codesleutel voor de blokken A
en B van de matrixindex weergegeven. Per blok
kunnen er acht verschillende machinecodes
voorkomen, in totaal zijn er dus 8 x 8 = 64
combinaties  mogelijk. Deze 64 tweecijferige
combinaties vormen de bestemmingsinfor-
matie. In afb. 12 is een voorbeeld weergegeven
van de bestemmingsinformatie 7-6 voor
Hengelo (O). Brieven voor Hengelo kwamen in
sorteervak zes op de zevende horizontale rij
terecht.

Afb. 14 (links)

Op deze afbeelding uit  1971 zijn twee
codeerstraten  met elk vijf codeer-
machines te zien.
De codeerstraat links is in bedrijf; de
codeerstraat rechts is een reserve-
straat die alleen tijdens de Kerst- en
Nieuwjaarsperiodes werd gebruikt
(zie blad 17).

Afb. 13 (boven)

De codesleutel voor de machinecode
in de blokken A en B van de Rotter-
damse matrixindex.
Het cijfers 4, 2 en 1 in de bovenste
horizontale rij geven de decimale
waarden van een  codestreepje weer.
Het cijfer in de meest rechtse  kolom
is de decimale waarde van de machine-
code.

Rotterdamse matrixindex Bestemmingsinformatie = sorteervaknummer 1962
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Afb. 12
De blokken A en B zijn m.b.v. de codesleutel van afb.
13 te vertalen in 7-6, hetgeen tot 15 augustus 1977
het sorteervaknummer voor Hengelo (O)  was.

Blok A

Blok B 6

7
Hengelo (O)

De codesleutel
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De codeermachines.

De codeermachines (= de machines waarmee de
plaats van bestemming werd omgezet in de
bestemmingsinformatie die versleuteld in de
matrixindex op de poststukken werd afge-
drukt) hebben in de loop der tijd  diverse wijzi-
gingen van technische aard ondergaan.
Het principe van de machines is echter door
de jaren heen vrijwel gelijk gebleven (afb. 15):
* Er waren per codeermachine twee doorvoer-

eenheden voor de poststukken: één links en
één rechts.

* Brieven werden van boven af kopstaand
ingevoerd en gingen verticaal door het
linker- resp. het rechterdeel van de
machine.

* Tijdens de doorvoer werd beurtelings een
briefbeeld op een leesvenster geprojec-
teerd.

* De operator las de plaats van bestemming
en drukte een met die bestemming overeen-
komende toets in op het toetsenbord.

* De toetsaanslag werd “vertaald” in de twee
machinecodes voor de blokken A en B en op-
geslagen in een geheugen tot de brief de
stempelplaats had bereikt.

* Stond de brief op de stempelplaats, dan
werden de twee codeblokken A en B op de
envelop gedrukt en tegelijk werden er één
of twee extra codeblokken C en D op de
envelop gedrukt. Het komt ook voor dat de
blokken C en D niet zijn afgedrukt!

Afb. 15     Schema van een codeermachine

De poststukken werden van boven af in de machine gevoerd en vervolgden hun weg via het
linker of het rechter gedeelte. De opzet-stempelmachine leverde de brieven in de juiste
stand aan: kopstaand met de zegel linksonder (zie situatie I in het schema). Na het aanbrengen
van de matrixindex op de stempelplaats kwamen de brieven (afhankelijk van de bestem-
mingsinformatie in de blokken A en B) via een voorverdeler in één van de 6 afvoerkanalen
(voorzien van transportbanden) terecht en werden ze naar het sorteergedeelte geleid.

Principe van de codeermachine



Rotterdamse matrixindex Vijf categoriën post zonder matrixindex 1962-1981

Elke codeermachine had zes afvoerkanalen,
waaronder één voor de gecodeerde brieven.
De andere vijf kanalen waren bestemd voor bij-
zondere categorieën post. Op deze poststukken
werd geen matrixindex aangebracht!
De zes kanalen leidden de poststukken naar
stapelaars op de z.g. stapeltafel welke los stond
van de sorteermachine (afb. 16). Voor de vijf
bijzondere categorieën post waren op het toet-
senbord aparte toetsen aanwezig (afb. 17):

Giro voor giro-enveloppen.
Extract voor stukken naar kleinere plaatsen.
Stad voor stukken voor Rotterdam zelf.
Wis indien er een typefout is gemaakt
BTNL voor stukken bestemd voor het

buitenland.

In de loop der tijd zijn de toetsenborden een
aantal keren aangepast, afhankelijk van de
wijzigingen in de sorteervaktoekenning.
Met deze aanpassingen veranderden ook de
toetsen voor de bovengenoemde vijf speciale
categorieën post. Zo werd de toets “Stad” (voor
post bestemd voor Rotterdam zelf) gewijzigd
in “Rt”. In het najaar van 1967 kwamen er door
het wegvallen van bestemming Amsterdam (post
daarvoor ging naar de stapeltafel) toetsen met
tekst “Rt I” en “Rt II”. Deze toetsen werden
gebruikt voor poststukken bestemd voor de
kleinere plaatsen in het postdistrict Rotterdam.
Zie lit. 1 voor meer details.

Afb. 16   Een stapeltafel  met zes stapelaars

Afb.17   Toetsenbordindeling van najaar 1964
9
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De sorteermachines

Net als bij de codeermachines zijn er in de loop
der tijd ook diverse sorteermachines in bedrijf
geweest (april 1966: afb. 18). Maar steeds
waren er 64 sorteervakken in de machines aan-
wezig, hoewel de toekenning van de 64 bestem-
mingen aan die vakken wel een aantal keren
gewijzigd werd. Een voorbeeld van een vaktoe-
kenning uit 1966 is weergegeven in afb. 19. Zie
lit. 1 voor een overzicht van alle vaktoeken-
ningen. De poststukken werden kopstaand in de
sorteermachine gevoerd met de matrixindex
naar de achterzijde gericht (gezien vanuit de
voorkant van de sorteermachine).
De codeleesinrichting bevond zich links boven
in de machine. Voor het lezen van de index
waren twee leesplaatsen achter elkaar gesitu-
eerd.
Op de eerste leesplaats werd de brief met een
gloeilamp “normaal” verlicht en door fotocellen
afgetast. Werden de machinecodes in de
blokken A en B herkend, dan werd de brief aan
de hand van die informatie via een stelsel
wissels naar het juiste sorteervak geleid.
Wanneer de machinecodes op de eerste lees-
plaats niet waren herkend, dan werd de brief
op de tweede leesplaats door een sterkere lamp
belicht voor een grotere optische gevoeligheid.
Werden de machinecodes dan nog niet herkend,
dan ging de brief naar het z.g. “nulvak”  voor
verdere handmatige verwerking.

Afb. 18 De sorteermachine die vanaf april 1966 in bedrijf was.
Voor de vakbezetting van deze voorzijde zie afb.19.

Afb. 19 De sorteervak bezetting uit 1966, met per vak de twee machinecodes (= de be-
stemmingsinformatie) + de postale afkorting van de bijbehorende plaatsnaam.

nulvak

codelees
inrichting

1-1
Asd

2-1
Asd

3-1
Hlm

4-1
Gv

5-1
Dt

6-1
Sdm

7-1
Ddt

8-1
Vdg

1-2
Hvs

2-2
Zd

3-2
Amr

4-2
Ledn

5-2
Gd

6-2
Hvt

7-2
Zdt

8-2
Mdb

1-3
Bsm

2-3
Hedr

3-3
IJm

4-3
Wsn

5-3
Rwk

6-3
Kij

7-3
Boz

8-3
Gs

1-4
Brn

2-4
Wm

3-4
Bv

4-4
Vb

5-4
Al

6-4
Wd

7-4
Rsd

8-4
Vs
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1962 - 1964

Doel van de blokken C en D

In de eerste fase van de experimenten werd
in Rotterdam alleen post voor 64 grotere
bestemmingen gecodeerd en gesorteerd.
Er was aanvankelijk ook een tweede fase
gepland:  post voor kleinere plaatsen zou in een
afzonderlijke codeergang van een matrixindex
in de blokken C en D worden voorzien. In beide
gevallen betreft het dus uitgaande post.
In een derde fase zou ook inkomende post geco-
deerd en gesorteerd kunnen worden door het
aanbrengen van een extra rij van vier codeblok-
ken (E, F G en H) welke links naast de blokken
A t/m D werden gesitueerd (afb. 20).
Het is echter gebleven bij de eerste fase. Daar-
door waren de blokken C en D niet van belang
voor het sorteerproces en besloot men ze te
gebruiken voor andere doeleinden.
Op de oudst bekende poststukken (van 15 en
18 mei 1962) met een matrixindex, zijn de blok-
ken C en D een herhaling van A en B, waarschijn-
lijk bedoeld om het kantelen van het beïnktings-
mechanisme te voorkomen (lit. 1, afb.  21).
Nadat er eind 1962 nog enkele proeven genomen
waren, zou het tot 1964 duren voor er weer
poststukken met een matrixindex verschenen,
nu met een index zonder blok C maar met blok
D, eveneens alleen om stabiliteitsredenen (afb.
22). Uit dat jaar zijn er poststukken met een
matrixindex bekend uit de perioden februari-
april en oktober-december.

Rotterdamse matrixindex

Afb. 20

Plaats van de matrixindex: links naast de
gestempelde postzegel.
De blokken A,B,C en D waren bedoeld
voor  het sorteren van uitgaande post
(expeditie), waarbij de blokken A en B
bestemd waren voor 64 grote plaatsen
en de blokken C en D voor kleinere
plaatsen.
Voor de sortering van inkomende post
(bestelling) was een uitbreiding met de
blokken E,F,G en H voorzien.  Er zouden
dan 8 x 8 x 8 = 4096 combinaties mogelijk
zijn!
Zo ver is het echter nooit gekomen, het
bleef bij een sortering van de 64 grotere
plaatsen in de blokken A en B.

Afb. 21

Matrixindex van 18 mei 1962.
De patronen van  C en D zijn een
herhaling van de patronen van de
codeblokken A en B.
Alle vier patronen zijn z.g. fabri-
kantpatronen.

Blokken C en D

Afb. 22

Matrixindex van 22 oktober
1964.
Blok C ontbreekt in deze index.
De drie patronen zijn z.g. fabri-
kantpatronen.



Herkenning van de codeermachines

Vanaf 20 oktober 1965 werden er poststukken
gesignaleerd met de codeblokken A, B en C of
A, B en D. Deze situatie duurde tot 9 november
1965, dus een relatief korte periode.
Het gebruik van een blok C of D had tot doel
na te kunnen gaan in welke codeermachine het
stuk van een index was voorzien. Deze blokken
hadden immers geen “nut” voor het eigenlijke
sorteerproces (zie blad 11).  Als een operator
een fout maakte en een verkeerde toets zou
aanslaan, dan kwam er op de brief een matrix-
index met een machinecode die niet bij de
plaats van bestemming hoorde. Sortering vond
dan plaats in een verkeerd sorteervak.
In afbeelding 23 is te zien hoe dat werd gedaan:
het aantal streepjes gaf het nummer van de
codeermachine aan, de plaats van de streepjes
(in blok C of in blok D) gaf het linker- of het
rechtergedeelte van de codeermachine aan.
Afbeelding 24 geeft een volledig overzicht van
deze manier van codeermachineherkenning
gedurende een periode van ca. drie weken.
Ook bij een technische storing (b.v. een fout
geplaatste matrixindex, afb. 44 en 45) was het
handig om snel de plaats van de storing te
kunnen achterhalen en deze te verhelpen.
Op 10 november 1965 werd het systeem van
codeermachineherkenning gewijzigd. De her-
kenning werd nu verdeeld over beide code-
blokken C en D (afb. 25 en 26).

Rotterdamse matrixindex Machineherkenning in de blokken C en D 1965-1966
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Afb. 26

Matrixindex van 17 mei
1966 met blok C plus blok D
als machineherkenning.
Verwerkt door (afb. 23):
* codeermachine 2 (blok D)
* linker gedeelte    (blok C)

Afb. 24

Schema van de codeermachine
herkenning in blok C of blok D
van 20 oktober 1965 tot 9
november 1965

Afb. 25
Schema van de codeermachine
herkenning in de blokken C en
blok D vanaf 10  november 1965.
In principe bleven deze patro-
nen in gebruik tot begin januari
1968 maar vanaf 3 oktober
1966 worden er ook enkele
afwijkingen van dit schema
aangetroffen.

Afb. 23   Verwerkt door codeermachine 5, linker gedeelte, resp. machine 4, rechter gedeelte.



Zoals op blad 9 is vermeld, kregen de vijf cate-
gorieën poststukken die naar aparte tussen-
stapelaars werden geleid geen matrixindex.
Daardoor ontbrak op die poststukken de infor-
matie in de blokken C en D over de codeer-
machine waarmee dergelijke post verwerkt was.
Dus: fouten door de operators en technische
fouten van de apparatuur zelf waren bij de
poststukken zonder matrixindex niet te tra-
ceren. Men besloot daarom vanaf begin oktober
1966 aparte stempeltjes te plaatsen op alle
poststukken die door de  codeermachines waren
verwerkt. Op de brieven verscheen vlak onder
de postzegel een cijfer/letter combinatie
(codeermachinekenteken, CMK genaamd) in een
rode kleur. De CMK stempeltjes waren recht-
hoekig van vorm. Ze werden na een onderhouds-
beurt daardoor geregeld omgekeerd terugge-
plaatst hetgeen resulteerde in een kopstand
(soms ook een dwars stand!) van het CMK op de
brief. Later kregen ze een aparte inktvulnippel
en kwam kopstand minder vaak voor (afb. 27).
Het rechterdeel van codeermachine 1 (de
machine die later CMK 11 zou krijgen, zie blad
14) is enige tijd in gebruik geweest voor proe-
ven met het beïnktingssysteem voor de CMK’s.
Voor deze testen werden afwijkende stempel-
tjes gebruikt: 12, 29 en GEB (afb. 28 en 29).
Door de invoering van de CMK stempeltjes werd
de codeermachineherkenning in C en D over-
bodig. Ze kregen een vaak willekeurig patroon.

Stempeltjes als codeermachineherkenning

Rotterdamse matrixindex Machineherkenning d.m.v. stempeltjes 1966 - 1981
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Afb. 28   Poststuk van 2 augustus 1966 met een
   matrixindex en het teststempeltje GEB.

Afb. 27   Een CMK stempeltje 08L
     voorzien van een vulnippel.

Afb. 29     Poststuk van 6 december 1966 met een matrix-
   index en het teststempeltje 29 (kopstaand).
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1966  - 1968Rotterdamse matrixindex

De codeerstraat van oktober 1966

De hiervoor besproken invoering van de nieuwe
CMK’s vanaf begin oktober 1966 viel samen met
de ingebruikname van de nieuwe codeerstraat
van vijf codeermachines in diezelfde maand.
De codeermachines konden herkend worden aan
de CMK’s 11L/R t/m 15L/R in een rode kleur en
ook nog aan de patronen in de blokken C en D
(afb. 30a-b).
Het schema van afb. 25 bleef dus nog van
toepassing en wel tot begin januari 1968; zij
het dat er na 3 oktober 1966 ook enkele afwij-
kingen van dit schema gevonden zijn.
CMK stempeltjes kwamen overeen met de
codeermachine nummers. Er waren in totaal 15
machines in aanbouw. Waarom begonnen is met
de machines 11 t/m 15 is onbekend.

Deze codeerstraat werd begin januari 1968
buiten werking gesteld; ze is dus zo’n 15 maan-
den in bedrijf geweest.  De bedoeling was een
totale revisie gevolgd door hergebruik maar dat
is niet gebeurd. Wat er uiteindelijk met de
apparatuur is gebeurd is onbekend gebleven.
Wel is de codeermachine met het CMK 15 van
5 t/m 7 mei 1972) nog gebruikt voor een demon-
stratie op de NVPH show in het Kurhaus te
Scheveningen. Tijdens die demonstratie werden
blanco enveloppen gebruikt. Op de enveloppen
werden een matrixindex en het CMK 15L of 15R
in rode inkt afgedrukt (afb. 31).

Codeermachinekentekens 11L/R - 15L/R

Afb. 31    Envelop zonder adresgegevens maar met een matrixindex en met CKM 15R van de
     demonstraties  met codeermachine 15 op de de NVPV  show in 1972 te Scheveningen.

Afb. 30b
Poststuk uit 1967 met een matrixindex
waarbij aan de blokken C en D (zie schema
afb. 25) + aan het codeermachinekenteken
13R is te herkenen dat het stuk door het
rechter gedeelte van codeermachine 3 is
verwerkt
.

Afb. 30a
Poststuk uit 1967 met een matrixindex
waarbij aan de blokken C en D (zie schema
afb. 25) + aan het codeermachinekenteken
12L (kopstaand!) is te herkenen dat het stuk
door het linker gedeelte van codeermachine
2 is verwerkt.



Rotterdamse matrixindex Codeermachinekentekens 01L/R - 05L/R 1967 - 1974

Nieuwe codeerstraat in november 1967

In november 1967 werd een geheel nieuwe
codeerstraat van vijf codeermachines in ge-
bruik genomen. De codeermachines konden nu
herkend worden aan de CMK’s 01L/R t/m 05L/R
(afb. 32). Deze CMK’s bleven tot februari 1974
op poststukken voorkomen. De codeermachines
zelf bleven tot 15 mei 1981 in bedrijf (zie blad
19).

Voorafgaande aan de inbedrijfstelling, werd de
nieuwe codeer- en sorteerapparatuur van 21
september t/m 1 oktober 1967gedemonstreerd
op de Firato tentoonstelling in het RAI gebouw
te Amsterdam.
Demopoststukken werden gecodeerd met een
matrixindex. Onder het oranje postbode
embleem werd een (vaag) CMK afgedrukt uit
de serie 01L/R t/m 05L/R (afb. 33).

In de beginperiode (november 1967 tot begin
januari 1968) kwamen in de blokken C-D alleen
de acht fabrikantpatronen (afb. 13) voor.
Daarna werden ze vervangen door patronen die
ontstonden door het wegvijlen van bepaalde
stypjes uit de fabrikantpatronen (zie blad 6,
afb. 11).
Enige logica daarin is niet in te vinden. Het wekt
de indruk dat men “maar wat deed”. De blokken
C en D hadden immers geen enkele functie meer
in het sorteerproces.

15

Afb. 32

Poststuk uit 1970 met een
matrixindex en het
codeer- machinekenteken
02R (rood, kopstaand).

Afb. 33

Demobrief van de Firato ten-
toonstelling in 1967 in het
RAI gebouw te Amsterdam.
Onder het postembleem is
een vrijwel onleesbaar CMK
uit de serie 01L/R t/m 05L/R
afgedrukt.
De bestemmingsinformatie in
de blokken A en B is: 5-2
(= het sorteervak voor Gouda)



1974 - 1981
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Rotterdamse matrixindex

Wijziging codeermachineherkenning

Omstreeks 21 februari 1974 werd de codeer-
machineherkenning gewijzigd. Wegens de
slechte leesbaarheid werden de CMK’s 01L/R
t/m 05L/R vervangen door de getallen 1 t/m
10, waarbij de even getallen het linker deel van
de machine aangaven en de oneven getallen het
rechter gedeelte. In het begin was de kleur
van de inkt van nieuw afgeleverde CMK’s blauw.
Door het bijvullen met rode inkt werd de kleur
langzamerhand rood (afb. 34). De stempeltjes
hadden geen vulnippel, dus kwam kopstaand
weer vaak voor (afb. 35).

Vanaf medio juli 1977 tot 14 augustus 1977 zijn
er geen poststukken met een zwarte matrix-
index bekend. In die periode zijn de codeer-
machines aangepast aan een nieuwe toetsen-
bord- en sorteervakindeling volgens het ABC
systeem. Men ging vanaf 15 augustus 1977 over
op een sortering van alle plaatsnamen in de
blokken A en B. Een aantal sorteervakken kreeg
nu een letterbestemming d.w.z. dat plaatsnamen
zonder eigen sorteervak gesorteerd werden op
basis van hun beginletter. Zo was er b.v een
vak voor de letter H waarin alle brieven terecht
kwamen naar bijvoorbeeld Haaksbergen, Hoek
van Holland, Hoensbroek, Heemstede enz. (afb.
36). De inhoud van zo’n lettervak moest daarna
nog wel handmatig worden verwerkt!

Afb. 34 (links)

De codeermachine-
kentekens van de
serie 1 t/ 10 waren
in het begin blauw
van kleur.
Door de bijvulling
van rode inkt werd
de kleur eerst
paars  en uiteinde-
lijk rood.

Afb. 35     Poststuk van december 1977
met matrixindex en codeermachineken-
teken 5 (rood, kopstaand).

CMK’s 1 - 10 en ABC sorteersysteem

Afb. 36 (rechts)

Twee poststukken
beide uit 1978 met
een identiek
patroon in de
blokken A en B.
De bestemmings-
informatie is 6-2,
hetgeen in die
periode het sor-
teervak aangaf
waarin poststuk-
ken bestemd voor
adressen in
kleinere  plaatsen
beginnende met de
letter H werden
gedeponeerd. Hier:
Hoek van Holland
en Heemstede.

Sortering volgens het ABC systeem



1968 - 1977
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Rotterdamse matrixindex Codeermachinekentekens 06L/R - 10L/R

Reserve codeerstraat voor de KNJ periode

In het najaar van 1968 werd er speciaal voor
de drukke Kerst- en Nieuwjaarperiode een
reserve codeerstraat in bedrijf genomen.
De reserve codeermachines zijn te herkennen
aan de CMK serie 06L/R t/m 10L/R (afb. 37).
Deze codeerstraat is gedurende zijn bedrijfs-
periode alleen in de decembermaand in bedrijf
geweest. Er zijn daarom naar verhouding weinig
poststukken met deze CMK’s bekend.
Door het “reserve” karakter van de codeer-
straat kwamen in de blokken C-D regelmatig
de fabrikantpatronen met zes codestreepjes
voor. Men vond het blijkbaar niet nodig de
codeblokken voor C en D in een ander patroon
te vijlen.
In december 1974 bleken de CMK’s van de
reserve codeermachines gewijzigd te zijn in 11
t/m 20. De even getallen gaven het linker
gedeelte van de codeermachines weer, de
oneven getallen het rechter gedeelte.
Ook de CMK’s 11-20 waren oorspronkelijk blauw
van kleur (afb. 38), maar werden door bijvulling
van rode inkt geleidelijk rood.
De reserve codeerstraat is in december 1976
voor het laatst gebruikt. Ze is dus negen keer
in de maand december in bedrijf geweest.
N.B: De reserve codeerstraat is niet omge-
bouwd op sortering volgens het ABC systeem!
Die ombouw vond voor de andere codeerstraat
pas in augustus 1977 plaats (zie blad 16).

Afb. 37  Poststuk uit december 1969 met een matrixindex en codeermachinekenteken 06R.
  De patronen in de codeblokken C en blok D bestaan uit vijf stypjes en zijn dus
  geen fabrikantpatronen.

Afb. 38   Brief van 12-12-1974 met CMK 18 (blauw).
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1962 - 1981Rotterdamse matrixindex

De blokken A-B bepalen het sorteervak

Bij het verzamelen van poststukken met de Rot-
terdamse matrixindex kan van verschillende
systemen worden uitgegaan. Enerzijds zijn de
codeermachinekentekens (CMK) een handig
hulpmiddel. Vandaar dat in de voorgaande
hoofdstukken veel aandacht is geschonken aan
de chronologische ontwikkelingen in de CMK’s
Maar ook de codeblokken A-B zijn geschikt als
basis voor een verzameling. In deze codeblok-
ken staat immers de eigenlijke bestemmings-
informatie. De machinecodewaarden van de
blokken A en B bepalen in welk sorteervak de
brief wordt gedeponeerd.
In de loop der tijd zijn er diverse wijzigingen
in de toekenning van de 64 sorteervakken aan
de te coderen plaatsnamen geweest. Een derge-
lijke wijziging resulteerde dan in een andere
machinecode in de blokken A-B voor eenzelfde
plaatsnaam.
Vooral toen men vanaf 15 augustus 1977
overging tot het coderen van alle plaatsnamen
op basis van de beginletter (het ABC systeem)
werd de sorteervaktoekenning (en dus de
machinecodewaarden van de blokken A-B)
ingrijpend gewijzigd. In de afbeeldingen 39, 40
en 41 worden hiervan een voorbeelden gegeven.
Zie lit. 1 voor een gedetailleerd overzicht van
de wijzigingen in de blokken A-B in de tijd.
In afb. 42 is een klein gedeelte (afkomstig uit
lit. 1) van een dergelijk overzicht weergegeven.

De codeblokken A en B

Afb. 39 (boven)    Poststuk uit 1967 met
bestemmingsinformatie: 5-5 (= Utrecht).
Na 15-8-1977 werd vak 5-5 toegekend aan
Dordrecht (afb.42).

Afb. 40 (rechts boven)   Poststuk uit 1970
met bestemmingsinformatie 7-1
(= Dordrecht).

Afb. 42
Gedeelte van het overzicht
(uit lit. 1) met de sorteervak-
toekenning gedurende de ver-
schillende gebruiksperioden.
De periode van 15 augustus
1977 tot en met 15 mei 1981
heeft betrekking op het ABC
systeem.
Toen is machinecode 5-5 voor
Utrecht (Ut) toegekend aan
Dordrecht (Ddt)

Afb. 41 (rechts)   Poststuk uit 1978 met
bestemmingsinformatie 5-5 (= Dordrecht
nadat de sorteervaktoekenning vanaf 15
augustus 1977 was gewijzigd )

Machinecode Periode

   A-B mei ‘62 - febr ‘64 - okt ‘64 - eind ‘66 - eind ‘67 -   15 aug ‘77-

nov ‘62 april ‘64 eind ‘66 eind ‘67 15 aug ‘77  15 mei ‘81

   5-1 ? Dt Dt Dt Dt G
   5-2 ? Gd Gd Gd Gd S
   5-3 ? Rwk Rwk Rwk Rwk Dt
   5-4 ? Al Al Al Al Ledn
   5-5 Ah Ut Ut Ut Ut Ddt
   5-6 Nm Zt Zt Zt Zt Sdm
   5-7 ? Gr Gr Gr Gr Bek
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Rotterdamse matrixindex Laatste dag: 15 mei 1981

Het einde van de matrixindex

De codeerstraat met de CMK’s 1 - 10 werd voor
het laatst gebruikt op 15 mei 1981 (afb. 43).
Eén codeermachine en één sorteermachine
werden voor de sloop gespaard en zijn na revisie
overgebracht naar het toenmalige PTT museum
te Den Haag. Daar werden tijdens demon-
straties dummy poststukken voorzien van een
zwarte matrixindex en van CMK 24 of 25. Deze
waren speciaal voor deze machine aangemaakt.
De poststukken werden daarna ook gesorteerd.

In de bijna twintig jaar dat de Rotterdamse
matrixindex op poststukken werd aangebracht
zijn er door allerlei oorzaken vele afwijkingen
en fouten opgetreden in zowel de codeblokken
A, B, C als D (afb. 44).  Ook komen er afwijkin-
gen voor in de codeermachinekentekens zoals
een kopstand of een dwarsstand.
In literatuur 1 wordt daarvan een overzicht
gegeven, waarbij ook getracht is aan te geven
waardoor de fout of de afwijking is ontstaan.
In afb. 45 is een markante voorbeeld weerge-
geven van een foutieve matrixindex plaatsing.
Verder is er door het zeer lange gebruik van
diverse codeblokjes soms aanzienlijke slijtage
aan codestypjes opgetreden waardoor het lijkt
of er een nieuw codepatroon is ontstaan.
Door bestudering van materiaal over een
langere periode is zo’n slijtagegeval echter goed
te onderkennen.

Afb. 43

Poststuk met een
matrixindex van de
laatste dag van ge-
bruik: 15 mei 1981

Afb. 45 (rechts)
Voorbeeld van een foutieve plaat-
sing van een  matrixindex.

Beide poststukken belandden in
het z.g. nulvak en moesten hand-
matig worden verwerkt.

1981

Afb. 44  (boven)
Voorbeeld van een ernstige
afwijking in codeblok A waar-
door de index niet meer gelezen
kan worden.



4 cm vrij voor de Post !

Al in het begin van de vorige eeuw werden er in
de vlaggen van machinestempels z.g. “postale
wenken” toegepast (lit. 5). Deze waren bedoeld
om de burgers te attenderen op het volledig
adresseren, het voegtijdig posten en het ge-
bruik van luchtpost. Enkele van deze wenken
hadden (en hebben) betrekking op de auto-
matische postverwerking, zoals de huidige
postcodeslogans in de stempelvlaggen van de
stand-alone Klüssendorf machines.
De tekst “Postzegels rechts boven in de hoek”
was de eerste tekst die daarmee verband hield.
Ze was bedoeld om de postzegel machinaal te
kunnen stempelen.
Vanaf 1939 werd de tekst “Laat voor de post
langs den geheelen bovenkant 4 cm vrij”
gebruikt. Deze tekst had toen niet alleen het
“creëren” van ruimte voor de frankering tot
doel, maar PTT “claimde” deze ruimte ook voor
afstempeling en dienstaanwijzingen t.b.v
expresse, aangetekend etc. (afb. 47).
In 1964 zou deze slogan nieuw leven ingeblazen
worden: nu was de 4 cm ruimte ook nodig voor
het afdrukken van de Rotterdamse matrix
index. In afb. 20 is een aanwijzing te zien dat
voor de codeopdruk een ruimte van 4 cm aan
de bovenkant van de envelop nodig was.
Het lezen van de codestreepjes kon namelijk
verstoord worden door teksten als de adres-
of de afzendergegevens in die zone (afb. 46).

Rotterdamse matrixindex “4 cm vrij” stempelvlaggen

Afb. 46
Op het linker poststuk wordt de tekst “vervuild” door de afstempeling (en vice versa!).
Hetzelfde is het geval bij het rechter poststuk, met als bijkomend probleem dat ook het
correct lezen van de zwarte matrix index bemoeilijkt wordt door de geschreven tekst.

Afb. 47
Om dit te voorkomen en om ruimte te scheppen voor dienstaanwijzingen riep PTT het publiek
vanaf 1939 in stempelvlaggen op langs de bovenkant 4 cm vrij te houden.
Er zijn in de loop der tijd vlaggen met een verschillende lay-out in gebruik geweest (lit. 5).
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Lay-out verhuiskaart gewijzigd.

In 1966 was een adreswijzigingkaart van 10
cent in gebruik met als zegelbeeld de Delta-
werken (Geuzendam 33, lit. 6).
De tekst “Formulier tot mededeling van adres-
wijziging” was op 31 mm van de bovenrand
gedrukt.
Als op deze kaart een zwarte matrix index zou
worden gedrukt, zouden er codestreepjes door
de adreswijzigingtekst gaan lopen. Dit zou het
codeleesproces kunnen verstoren (afb. 48).

In november 1966 verscheen er een nieuwe
oplage van deze kaart met een gewijzigde lay-
out (Geuzendam 34, lit. 6). De tekst “Formulier
tot mededeling van adreswijziging” was nu op
48 mm van de bovenkant van de kaart geplaatst,
waardoor een matrix index geheel vrijstaand
kon worden afgedrukt (afb. 49).

Bij latere adreswijzigingkaarten bleef de
bovenruimte zodanig groot dat een matrix index
niet “vervuild” zou worden door de kaarttekst.

N.B.
In de afbeeldingen 48 en 49 zijn zowel het
poststempel en als de matrix index op de
verhuiskaarten “gefotoshopt” om te laten zien
wat het effect is van de lay-out wijziging.

Rotterdamse matrixindex Verhuiskaart met aangepaste lay-out 1966

Afb. 48    Verhuiskaart 10 cent Deltawerken, uitgegeven 2 mei 1966  (Geuzendam 33).

Afb. 49    Verhuiskaart 10 cent Deltawerken, uitgegeven in november 1966,  met gewijzigde
     lay-out om de vrijstaande plaatsing van een zwarte matrix index mogelijk te maken
    (Geuzendam 34).
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Rotterdamse matrixindex

Transorma Een mechanisch sorteersysteem dat vanaf 1931 in
Rotterdam en daarna ook in een aantal andere steden
in zowel binnen- als buitenland in bedrijf is geweest.

Sorteerkast Rek (rechthoekig of licht gebogen) verdeeld in een
beperkt aantal vakken bedoeld voor het handmatig
sorteren van post (afb. 50).

Sorteercode Een op een poststuk aangebrachte code die dient om
het sorteren van het poststuk (handmatig of geauto-
matiseerd) te vereenvoudigen c.q. te versnellen.

Index Een door de posterijen gebezigde term die een sor-
teercode in de vorm van een streepjescode (in een
matrixvorm of lineair vanvorm ) aanduidt.
Het is een “vertaling” van één of meerdere adres-
onderdelen, is aangevuld met start/stop strepen en
kan ook een controledeel bevatten.
De modernste sorteerindices zijn zelfs uitgerust met
een foutenherstel gedeelte waardoor ontbrekende
codestreepjes softwarematig worden aangevuld.

Matrixindex Een tweedimensionale index bestaande uit een aantal
boven elkaar gepositioneerd rijen codestreepjes
Voorbeeld: de Rotterdamse matrixindex (afb. 51).

Lineaire index Een ééndimensionale index bestaande uit één rij naast
elkaar gepositioneerde codestreepjes.
Voorbeeld: de sorteer identificatie index (SIX, afb.
52).

Codeblok Onderdeel van een Rotterdamse matrixindex, be-
staande uit één rij naast elkaar gepositioneerde
codestreepje. Het aantal streepjes per codeblok
kan variëren van één tot maximaal zes (afb. 53)
De Rotterdamse matrixindex bestaat uit maximaal
4 codeblokken die van onder naar boven aangeduid
worden met de letters A, B, C en D.
De blokjes waren vervaardigd van hard rubber.

Afb. 50    Een tweetal sorteerkasten uit de jaren vijftig

Afb. 53 Zes codeblok voorbeelden met 1 t/m 6 code-
streepjes. De “. “ betekent: hier geen streepje.

Verklarende woordenlijst

Afb. 52     Voorbeeld van een lineaire index

Afb. 51     Voorbeeld van een matrixindex



Fabrikantpatroon Door de fabrikant van de codeblokjes werden
blokjes geleverd waarop zes van de negen posities
bezet waren door een codestreepje (afb. 54 I, II,
III). Er werden blokjes geleverd met de acht ver-
schillende patronen die de cijfercodes 1 t/m 8
opleverden (afb. 13).

Machinecode De machinecode wordt gevormd door de code-
streepjes op de posities 2,3 en 4 van codeblok A of
B. In decimale vorm is de machinecode de som van
de binaire waarde van de op deze drie posities aan-
wezige codestreepjes (afb. 54 III).
Een machinecode is op zijn beurt weer onderdeel
van de bestemmingsinformatie.

Bestemmingsinformatie De combinatie van de machinecodes uit de code-
blokken A en B. In decimale vorm is het de “verta-
ling” van de plaats van bestemming van de brief
naar een sorteervaknummer. De bestemmingsinfor-
matie bepaalt in welk sorteervak een brief komt.

Codeblokwaarde In een aantal gevallen zijn voor C en D codeblokken
met een fabrikantpatroon gebruikt. Dus met zes
van de negen posities bezet door een codestreepje.
Van dergelijke codeblokken in  C en D kan uit de
codestreepjes op de posities 2,3 en 4 een decimale
codeblokwaarde berekend worden (afb. 54 I).

Controledeel De streepjes op de posities 6,7 en 8 in de blokken A
en B hebben als doel te controleren of de machinecode
van deze codeblokken correct gelezen is.
Indien de som van de machinecode (optelling van de
waarden op de posities 2,3 en 4) + die van het con-
troledeel (optelling van de waarden op de posities 6,7
en 8) in decimale vorm 7 is, dan is de machinecode in
het betreffende blok correct weergegeven (afb. 54
III)

 Machinecode:
decimaal: 5

binair:  1 0 1

  machinecode

S S S

de drie stuurstrepen

Afb. 54 Drie codeblokje met fabrikantpatronen: zes
codestreepjes per blokje. De diverse codeblok
onderdelen zijn apart aangeduid.
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binair:      0 0 1
decimaal:     1

controledeel

1  1  0
  6    som = 7

I

II

III

Rotterdamse matrixindex Verklarende woordenlijst



Stuurstrepen Onderdeel van de codeblokken A en B op de
posities 1,5 en 9 met als doel het aansturen van de
codeleeskop tijdens het lezen van deze codeblok-
ken (afb. 54 II).

Codeerstraat Term die gebruikt wordt om een serie van vijf
codeermachines te Rotterdam aan te duiden.
De vijf machines van een codeerstraat waren
aangesloten op één sorteermachine (afb. 55).

Codeermachinekenteken Kenteken waaraan een bepaalde codeermachine kan
(afkorting: CMK) worden herkend. In Rotterdam zijn de volgende

CMK typen in bedrijf geweest:
1). alleen codeblok C of codeblok D (afb. 56a/b)
2). codeblok C + codeblok D (afb. 56c)
3). rood stempeltje onder de postzegelpositie

bestaande uit een nummer + L (links) of R (rechts)
(afb. 56d).

4). rood stempeltje onder de postzegelpositie
bestaande uit alleen een nummer (afb. 56e).

5). rode stempeltjes onder de postzegel voor het
testen van het beïnktingssysteem: GEB / 29 /
12 (afb. 56f).

ABC systeem Vanaf 15 augustus 1977 werden poststukken met
een plaats van bestemming die tot dan toe geen
eigen sorteervak had, ook van een matrixindex
voorzien.
Voor de invoering van het ABC systeem kwamen al
die brieven op de stapeltafel in de stapelaar
“Extract” terecht (zie blad 9) en moesten met de
hand worden gesorteerd.
Met het ABC systeem werd alle post gecodeerd en
gesorteerd naar beginletter van de plaatsnaam. De
verwerking ging daardoor sneller dan het handmatig
sorteren van een ongeordende stapel post.

Afb. 55

Foto van een codeer-
straat in bedrijf en
van de reserve
codeerstraat die niet
in bedrijf is. Beide
straten bestaan uit
vijf codeermachines.
Elk van beide codeer-
straten is aange-
sloten op een eigen
sorteermachine!

b

Afb. 56     De diverse codeermachinekentekens

d e

ca

24

f

Rotterdamse matrixindex Verklarende woordenlijst



ABC systeem (vervolg) Als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem
werden een aantal bestaande sorteervakken opge-
heven en werden daaraan één of meerdere letters
toegewezen. Zo was er bijvoorbeeld een vak voor
plaatsnamen beginnend met de letter “H” maar ook
een vak voor plaatsnamen beginnend met de letters
I-J-K. De poststukken in zo’n meerlettervak moes-
ten daarna nog wel handmatig verder uitgesplitst
worden!
Grote plaatsen behielden hun sorteervak maar een
aantal kleine plaatsen raakten bij de invoering van
dit systeem hun eigen sorteervak kwijt en kwamen
bij het “lettersysteem” terecht.
Een voorbeeld daarvan is het sorteervak RT I, een
verzamelvak voor kleinere plaatsen in de regio
Rotterdam. Tot aan de invoering van ABC systeem
was voor dit vak de bestemmingscode 1-1 gereser-
veerd. Poststukken voor b.v. de gemeente Maasland
kwamen in dit vak terecht (afb. 57).
Er was tot 15 augustus 1977 ook een sorteervak RT
II, eveneens bestemd voor post naar kleinere
plaatsen in de regio Rotterdam. De bestemmingscode
voor dit vak was 2-1.
Vanaf 15 augustus 1977 werden de verzamelvakken
RT I en RT II opgeheven omdat nu alle plaatsen in
de regio Rotterdam op hun eerste letter konden
worden gesorteerd.
Zo kwam post voor Maasland vanaf die datum in het
sorteervak met de bestemmingscode 1-2 (= letter M)
terecht (afb. 58). Zie lit. 1 voor de details.

Rotterdamse matrixindex Verklarende woordenlijst

Afb. 57 Poststuk met bestemming Maasland.
Met de bestemmingscode 1-1 (= RT I) in de
blokken A-B. Stempeldatum: 19-2-1972

Afb. 58 Poststuk met bestemming Maasland.
Met de bestemmingscode 1-2 (letter M) in
de blokken A-B. Stempeldatum: 19-1-1979
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Tijdbalk 1962 - 15 mei 1981Rotterdamse matrixindex
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mei 1962

21 februari 1964
febr. 1964 - april 1964

najaar 1964 tot oktober 1966

Proef met “live” post, welke van Rotter-
dam naar het Dr. Neher laboratorium
werd gebracht. Voor experimenten met
codeer- en sorteermachine prototypen

Codeerstraat met 5 codeermachines
Vanaf 20 okt. 1965 codeermachine-
herkenning via:
blok C of D (20 okt. 1965 - 9 nov. 1965)
blok C + D (10 nov. 1965 - okt. 1966).

Persconferentie met demo apparatuur.
Proef met “live” post met één codeer-
machine en één sorteermachine.

okt. 1966 tot jan. 1968 Codeerstraat met 5 codeermachines
Codeermachineherkenning via aparte
codeermachinekentekens: 11L/R-15L/R

nov. 1967 tot mei 1981 Codeerstraat met 5 codeermachines
Codeermachineherkenning via aparte
codeermachinekentekens:
nov. 1967-febr. 1974   01L/R - 05L/R
febr. 1974-mei 1981     1  -  10

okt. 1968 tot medio 1977 Codeerstraat met 5 codeermachines
Codeermachineherkenning via aparte
codeermachinekentekens:
najaar 1968-dec. 1974 06L/R - 10L/R
dec. 1975 - dec. 1977   11  -  20
Deze (reserve) codeerstraat werd
alleen tijdens de drukke december-
maanden gebruikt.

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981

mei 1962 (er zijn poststukken bekend van 15 en 18 mei 1962).

C en D zijn een herhaling van A en B

D  met codeblokwaarde 3

febr / mrt / apr. 1964

jan. 196811-15 L/Rokt. 1966

C en D  met een willekeurig fabrikant patroon

30 okt. - 28 nov. 196230 okt. - 28 nov. 1962 Proef met “live” post maar nu in het
districtspostkantoor Rotterdam.
Op 9 avonden werden de codeer- en sor-
teermachine prototypen getest.

21 februari 1974

06 - 10 L/R 11 - 20

najaar 1968

15 mei 1981

01-05 L/R 1 - 10nov. 1967

15 augustus 1977:

ABC systeem

okt / nov / dec 1964 okt. 1966

20 okt. 1965

 C + D

D  met codeblokwaarde

             2 of 7

 C of D

1 - 10

Opmerking: Waarschijnlijk is er in 1963 ook gecodeerd. Uit 1965 zijn diverse gecodeerde poststukken bekend geworden.
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Filatelisten Verenigingen 75 Jaar (1983, pag.
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maart 1968, april 1968, nov. 1968, maart 1970,
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Afb. 60.

Postkroniek van Rotterdam.

In deze Postkroniek is uitvoerig aandacht
besteed aan de mechanisatie en automa-
tisering van de post in Rotterdam (hoofd-
stukken 11, 12 en 13).
Hoofdstuk 12 is geheel gewijd aan de
Rotterdamse coderingen van 1961 - 1981.

Afb. 59.

De Rotterdamse plaatsnaamcode als
onderdeel van de postmechanisatie in
Nederland.

In dit standaardwerk over de Rotterdamse
zwarte matrixindex wordt niet alleen gede-
tailleerd ingegaan op de matrixindex in al
zijn facetten, maar worden ook andere ont-
wikkelingen op het gebied van de postale
mechanisatie en automatisering in ons land
vanaf eind jaren vijftig van de vorige eeuw
besproken.
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Afb. 61.

F.W. van der Wart.
De poststempels van Nederland.
Machinestempels.

Catalogus met een overzicht van de
Nederlandse machinestempels.
Uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging van Poststukken- en
Poststempelverzamelaars (Po & Po).

5. F.W. van der Wart

Catalogus Machinestempels, in de reeks De
Poststempels van Nederland, 6e druk, 1991.
(afb. 60).

6. B. Hellebrekers, J. van den Berg

Geuzendam’s Catalogus van de Postwaarde-
stukken van Nederland en Overzeese Rijks-
delen, 8e editie, 2008 (afb. 62).
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Afb. 62.

De Geuzendam catalogus, met een
overzicht en een prijsindicatie  van de
postwaardestukken van Nederland en haar
voormalige koloniën

Uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging van Poststukken- en
Poststempelverzamelaars (Po & Po).
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