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Blad 1

Is "Post & Techniek" een geschikt onderwerp voor een thematische verzameling?
Deze vraag kan volmondig met ja beantwoord worden! Maar er moet direct bij worden opgemerkt dat er
dan een groot beroep moet worden gedaan op buitenlandse postzegels, postwaardestukken en poststempels.
In ons land zijn TNT Post en haar voorlopers PTT Post en TPG Post weinig scheutig geweest met uitgiftes
die een relatie hebben met de (handmatige, mechanische of automatische) briefpostverwerking.
Vooral op postzegelgebied is de oogst tot nu toe zeer mager: eigenlijk zijn alleen de twee postcode postzegels
uit 1978 (NVPH nrs 1151-1152) geschikt voor zo'n thematische verzameling. Hetzelfde geldt voor de
postwaardestukken. Ook hier alleen twee adreswijzigingskaarten naar aanleiding van de introductie van de
postcode (Geuzendam 44 en 45).
Op stempelgebied is er meer "aanbod" maar eigenlijk is er alleen veel van hetzelfde. Denk daarbij maar eens
aan de vele, vele machinestempels met postcodevlaggen. Kortom: op Nederlands filatelistisch materiaal
zijn briefpostverwerkingsonderwerpen heel spaarzaam aanwezig.
De verschijning van het postzegelvel met de tien octrooipostzegels was dan ook een prettige verrassing voor
de posttechnische filatelist. Een van de zegels bleek "handschriftherkenning" als onderwerp te hebben.
Eindelijk een postzegel met een echt posttechnisch motief! In dit nummer van Post & Techniek wordt op
deze postzegel uitgebreid ingegaan.
Ook rapporteren we weer de resultaten van het jaarlijkse sorteertechnische onderzoek van de Kerst- en
Nieuwjaarpost. We kregen van diverse kanten weer mooie stapels poststukken die naar onze mening een
betrouwbaar onderzoek mogelijk maken. We waren weer vooral benieuwd naar de software vorderingen op
het gebied van het automatisch lezen van handgeschreven adressen. Zou dit keer een groter aantal handgeschreven adressen volledig automatisch worden verwerkt in vergelijking tot voorgaande jaren? U leest
het antwoord op deze vraag in dit nummer van Post & Techniek. De inhoud is als volgt:

Eerste Nederlandse postzegel met een poststechnisch motief!
De KNJ periode 2009: sorteertechnisch bekeken.
Wij wensen u veel leesplezier! En.... laat ons eens weten wat u er van vindt via onze e-mail (zie bovenaan).

Kijk ook eens op onze website!
U weet toch wel dat Post & Techniek in full colour op onze website te vinden is? En dat daarop tevens al
enkele hoofdstukken van onze Handleiding "Mechanisatie en automatisering van de briefpostverwerking in
Nederland" staan? Neem eens een kijkje op www.po-en-po.nl en klik op de knop Postmechanisatie.
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Blad 2

Eerste Nederlandse postzegel met een posttechnisch motief!
1.

Inleiding.

Op 11 februari 2010 is door TNT Post een velletje van 10 postzegels uitgegeven naar aanleiding van het feit
dat 100 jaar geleden (in 1910) de z.g. Rijksoctrooiwet in werking kwam. De afzonderlijke postzegels zijn elk
gewijd aan een bepaald Nederlandse octrooi (afb. 1).

Afb. 1

Het postzegelvel met de tien octrooipostzegels

Eén van de postzegels is voor ons, posttechnische filatelisten, zeer interessant: de postzegel welke een octrooi
uit 1980 voor handschriftherkenning als onderwerp heeft. Afgezien van de twee postcode postzegels uit 1978
die niet zo zeer over postale techniek maar meer over postale organisatie gaan, is dit de eerste Nederlandse
postzegel met een 100% posttechnisch onderwerp. Reden genoeg om er speciale aandacht aan te schenken!
Mede dankzij de gedetailleerde informatie afkomstig van de ontwerper van het postzegelblok, de heer Theo
Peters van Comma-S ontwerpers b.v. te ’s-Hertogenbosch, kunnen wij alle onderdelen van de postzegel voor
u verklaren en in relatie brengen met ons verzamelgebied

Afb. 2
De octrooipostzegel met als onderwerp "handschriftherkenning".
In het postzegelontwerp zijn een aantal onderdelen aanwezig die in meer of mindere
mate een relatie hebben met het proces van automatische herkenning van
handgeschreven tekens op een document. Een dergelijk proces wordt beschreven in
het octrooi waarop de postzegel betrekking heeft.
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Filatelistische informatie over het postzegelvel.

De volgende informatie is afkomstig van de website van de Collect Club (lit. 1).
Waarde
De frankeerwaarde van de postzegel is • 0,44.
Technische gegevens
Zegelformaat : 36x25 mm
Tanding : 13 : 13
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplaag : 380.000 velletjes
Drukkerij : Lowe Martin Group, Canada
Artikelnummer : 300361
Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart
Soort zegels : velletje met 10 verschillende bijzondere postzegels
Ontwerp
Er zijn door de eeuwen heen honderdduizenden uitvindingen gedaan in het gebied dat nu Nederland heet. Uit
die ontstellende hoeveelheid een keuze maken voor het ontwerp van het postzegelvel 100 jaar Rijksoctrooiwet,
was een eerste uitdaging voor Theo Peters van Comma-S ontwerpers. “Een voorselectie werd gemaakt door
Octrooicentrum Nederland in overleg met de Orde van Octrooigemachtigden. Voor de uiteindelijke selectie
hanteerde ik de volgende criteria: een uitvinding moest visueel aantrekkelijk zijn en tot de verbeelding
spreken. En zowel vindingen uit het heden als uit het verleden moesten een plaats krijgen op het postzegelvel.
Ook heb ik gekeken naar het belang van het onderwerp en er moest uiteraard geschikt beeldmateriaal van
beschikbaar zijn.”
Wat de laatste voorwaarde betreft, heeft Peters bij de oudste geselecteerde uitvindingen water bij de wijn
moeten doen. Zo is van de historische duikboot van de Nederlander Cornelis Drebbel (1572-1633) niets
bewaard gebleven, waardoor de vinding mogelijk nog meer tot de verbeelding spreekt. Volgens de
overlevering voeren in 1620 twaalf roeiers enkele uren in de duikboot van Drebbel onder het wateroppervlak
van de Theems in Londen.
“De voor de postzegel gebruikte foto is die van een replica”, legt Peters uit. “Een origineel exemplaar ontbrak
ook bij de verrekijker uit 1608 van Hans Lipperhey, woonachtig in Middelburg. De afgebeelde kijker is ook
hier een replica.”. Naast de kijker van Lipperhey en de duikboot van Drebbel werden geselecteerd: de
kunstnier van Willem Kolff (1943); de moderne LED-verlichting van Philips (2007); de VacuVin (1987)
ofwel vacuümafsluiter voor wijnflessen van Bernd Schneider; de melkrobot (1987) van Van der Lely; de
fietskettingkast (1974) van Wilhelmine J. van der Woerd; de Zonneauto van het Solar Team Twente (TU
Twente en Saxion Twente), die is voorzien van nieuwe uitvindingen (2009); automatische handschriftherkenning van TNT Post (1980), die wordt gebruikt bij het coderen van postadressen; en tot slot de
Dyneema-vezel van DSM (1979), ofwel de ‘sterkste vezel ter wereld’, die bijvoorbeeld wordt toegepast in
de zeilsport.
“Het boeiende van het thema is de enorme variatie en het unieke karakter van de uitvindingen”, zegt Peters.
“Dat heb ik geaccentueerd door bijvoorbeeld van de Dyneema-vezel de moleculaire structuur te laten zien en
door bij andere uitvindingen de ontwerptekeningen uit – waar mogelijk – de originele octrooien af te beelden.
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Ook heb ik telkens een interessant detail van de uitvinding laten zien, zoals: de voorziening die de zonnestralen
bundelt voor de energieopwekking van de zonneauto, een schematische afbeelding van een echte nier bij de
kunstnier, de vrijwel bolvormige LED-verlichting en een portret van Cornelis Drebbel. Je zou zelfs de
historische periode waaruit een uitvinding stamt, kunnen benadrukken via bijvoorbeeld de belettering. Dat
heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want de grote variatie aan onderwerpen leverde ook een nieuwe uitdaging op,
namelijk om van het postzegelvel één geheel te maken.”
Daarom koos Peters voor één lettertype, de schreefloze ‘Interstate’, en voor een strakke opbouw van de tekst,
waardoor de rust en de eenheid in het postzegelvel worden bevorderd. De doorlopende onderlijning van de
drie tekstregels geeft structuur en brengt ordening aan. Verder heeft Peters de eenheid benadrukt door voor
alle ontwerptekeningen een zelfde lichtgrijze lijnvoering toe te passen en door een detail van de uitvindingen
– zoals het voorste deel van de kettingkast – telkens in een cirkelvorm te plaatsen. Om het postzegelvel nog
rijker aan inhoud te maken zijn op de zegelrand veelal aanvullende details afgebeeld, zoals een doorsnede van
de historische verrekijker, een vooraanzicht van de zonneauto en een afbeelding van een envelop, waarvan
de handgeschreven adressering automatisch wordt herkend.
“Alle postzegels samen vormen dus één geheel, maar iedere postzegel afzonderlijk moet ook op eigen benen
kunnen staan”, zegt Peters. “Door onder meer kleurgebruik heb ik de eenheid binnen iedere postzegel
benadrukt. Op elke postzegel is de naam van de uitvinder, de frankeerwaarde en een onderdeel van de
uitvinding in dezelfde kleur afgebeeld, zoals: het rood van de zonneauto, het groen van de kettingkast en TNT
Post-oranje op de postzegel die is gewijd aan de handschriftherkenning.
Ontwerper
Theo Peters studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch,
afdeling grafische vormgeving. Na te hebben gewerkt voor Total Design en bureau Code Communication &
Design, richtte hij in 1996 samen met Leo Verhallen Comma-S Ontwerpers op. Het bureau, gevestigd in Den
Bosch, ontwerpt onder meer logo’s en huisstijlen, jaarverslagen, boeken en websites.
Naast TNT Post zijn onder meer klant bij Comma-S ontwerpers: Algemeen Octrooi- en Merkenbureau,
Brabant Water, Essent, Liliane Fonds, Orde van Octrooigemachtigden, provincie Noord-Brabant,
Rijkswaterstaat-Expertisenetwerk Waterveiligheid, Technische Universiteit Eindhoven, Uitgeverij Contact
en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

3.

Posttechnische onderdelen van de “handschriftherkenning” postzegel.

Het postzegelontwerp (afb. 2) bevat een aantal onderdelen die van vanuit posttechnisch oogpunt interessant
zijn:
a).
b).
c).
d).
e).
f).

Tekst:
100 jaar Rijksoctrooiwet
Tekst:
Handschriftherkenning (1980)
Tekst:
TNT Post
Tekst:
handsch rifther kenning
Lichtgrijze achtergrondfiguur
Rode codestreepjes

In het navolgende worden deze onderdelen in detail besproken waarna ze in een volgend hoofdstuk worden
beoordeeld op de filatelistische relevantie voor een thematische verzameling met een posttechnisch onderwerp.
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100 jaar Rijksoctroooiwet

Op 7 november 1910 werd de “Wet tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen” door koningin
Wilhelmina getekend. Nadien is er een aantal keren een aanpassing van de wet geweest. De volledige wettekst
kan gelezen worden op het internet (lit. 2).
Van TNT Post is de volgende informatie over de octrooiwet afkomstig:
Eerste octrooiwet
In 1817 kregen we in Nederland een eerste Octrooiwet Daarin werd vastgelegd dat octrooien vijf, tien of
vijftien jaar geldig konden zijn. De niet geringe kosten daarvoor konden oplopen tot 750 gulden. Er moesten
volledige beschrijvingen van de uitvinding ingeleverd worden, en deze werden openbaar op het moment dat
de aanvrager het octrooi kwam ‘lichten’. Dat wil zeggen zijn betaling deed en een gewaarmerkt afschrift
kreeg. In 1869 werd de wet weer afgeschaft en Nederland kreeg toen het imago van een vrijbuitersnatie.
Internationale samenwerking
Het eind van de 19e eeuw stond in het teken van internationale samenwerking. De euforie over de
industrialisering maakte dat men bereid was om over de eigen nationale grenzen heen te kijken. Tegen 1883
kwamen meer dan 140 landen bij elkaar in Parijs om te proberen de nationale wetten over industrieel eigendom
te vergelijken en op één lijn te krijgen. In het beroemde Unieverdrag van Parijs van dat jaar werd onder andere
afgesproken dat men in alle aangesloten landen het recht van voorrang zou erkennen. Drie jaar later werden
internationale afspraken gemaakt over de bescherming van Intellectueel Eigendom, werken van letterkunde
en kunst. Dit gebeurde op de Berner Conventie van 1886.
Rijksoctrooiwet 1910
Nederland behoorde zowel bij de Unie van Parijs als bij de Berner Conventie tot de deelnemende staten, maar
het duurde tot 1910 voordat wij weer een octrooiwet kregen, de Rijksoctrooiwet 1910.
TNT Post gedenkt deze gebeurtenis 100 jaar na dato met een postzegelvel. Naast het postzegelvel zullen ook
een postzegelmapje, eerstedagenvelop en een prestigeboekje verschijnen (onder voorbehoud van wijzigingen).

3b.

Tekst:

Handschriftherkenning (1980)

De postzegel van afbeelding 2 is gewijd aan een Nederlands octrooi uit 1980. Het octrooi is ingediend door
de Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) en heeft als titel: “Inrichting
voor het automatisch lezen van tekens”.
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De octrooigegevens zijn (afb. 3):
Nederlands octrooi
nr. 8006241
Ingediend:
14 november 1980
Gepubliceerd:
1 juni 1982.
Titel:
Inrichting voor het automatisch lezen van tekens
Uitvinders:
Jan Frederik van Bilzem , Johannes van Staveren

Afb. 3

Titelblad van octrooi NL 8006241

De uitvinding is ook in een aantal andere landen gepatenteerd:
* Europees octrooi nr. 0052400

Ingediend: 30 oktober 1981 ,

gepubliceerd: 22 augustus 1984.

* Duits patent nr. 3165706

Ingediend: 30 oktober 1981 ,

gepubliceerd: 27 september 1984.

* Amerikaans patent nr. 4461029

Ingediend: 9 november 1981 ,

gepubliceerd: 17 juli 1984.

* Canadees patent nr. 1177964

Ingediend: 9 november 1981 ,

gepubliceerd: 13 november 1984.

* Japans patent nr. 57111780

Ingediend: 13 november 1981 , gepubliceerd: 12 juli 1982.

Het document NL 8006241 is identiek aan octrooi 0052400 en is net als US 4461029 en de andere buitenlandse
patenten te downloaden van het internet (lit. 3, 4 en 5).
Vooral het US patent is interessant omdat het tekstdeel (hoewel in het Engels) dat uitleg geeft van het principe
van de uitvinding uitgebreider (en daarom duidelijker voor de leek) is dan in het Nederlandse octrooi.
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Op het voorblad van het US patent staan de namen van de uitvinders vermeld: Jan F. van Bilzem en Johannes
van Staveren (afb. 4). De samenvatting geeft een goede beschrijving van het principe van de uitvinding.

Afb. 4 Voorblad van patent US 4461029 met als titel:
"Automatic handwritten and typewritten character-reading device"
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TNT Post

De ontwerper heeft de bedoeling gehad om op elke postzegel de naam van de uitvinder (zie blad 4) te
vermelden. Op postzegel staat ”TNT Post”. Naar onze mening zou het correcter zijn geweest om de namen
van de uitvinders (van Bilzem en van Staveren) op de postzegel te vermelden. Zij werkten toentertijd bij het
Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie (PTT) dat ten tijde van de indiening van het octrooi nog
100% staatseigendom was. In plaats van TNT Post zou er dus eventueel ook "PTT" op de zegel kunnen staan.
Aan de andere kant kan ook gesteld worden dat TNT Post het intellectuele eigendom van het octrooi uit 1980
heeft, hoewel ons niet bekend is hoe dat eigenlijk formeel geregeld is. Graag uw reactie hierover!

Nu, in 2010, is de situatie geheel anders. Volgens het laatste jaarverslag van TNT wordt slechts 3% van de
aandelen gehouden door private beleggers, terwijl 97% in handen is van institutionele en andere professionele
beleggers. Noord-Amerikaanse beleggers houden 41% van het aandelenkapitaal, 30% is in handen van Britse
beleggers en Europese partijen buiten Nederland bezitten 16%. Nederlandse beleggers houden 10%.

3d.

Tekst:

Handsch rifther kenning

Deze tekst verwijst naar het onderwerp van het octrooi: het automatisch herkennen van handgeschreven
tekens. Het octrooi beschrijft een methode voor het automatisch lezen van tekens die aangebracht zijn in
invulvakken van een document.
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Uit figuur 2 in het octrooi blijkt dat het hier om overschrijvingsformulieren van de Postgiro gaat (afb. 5). De
methodiek van handschriftherkenning werd pas in een later stadium toegepast in sorteermachines voor
brieven!

Afb. 5:

Het voorbeeld document uit NL octrooi 8006241 (= fig. 2 in dat octrooi).

De handgeschreven tekens (hier: cijfers) in de invulvakjes van een overschrijvingsformulier dienen
automatisch te worden gelezen. Voor de duidelijkheid zijn enkele aanduidingen (streepjes, pijlen e.d.)
uit de oorspronkelijke figuur 2 van het octrooi weggelaten.

De toenmalige PTT vroeg in 1968 in de vorm van een prijsvraag een oplossing voor het automatiseren van
de gegevensverwerking bij de Postgiro. Op de website http://www.blauw-bloed.nl lezen we daarover het
volgende:
Het boekingsproces van de Postgiro is enorm. Rondom dit boekingsproces zijn zeer veel innovaties gedaan
om ondanks de omvang het geheel beheersbaar te houden. Een fraai voorbeeld is de handschriftherkenning.
De gegevens die een klant op het overschrijvingsformulier schrijft, namelijk het over te maken bedrag en het
rekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden, moeten in de computer ingevoerd worden om in
het boekingsproces te kunnen worden verwerkt. In de zeventiger jaren gebruikt de Postgiro ponskaarten als
overschrijvingsformulieren. De codeersters die de met de hand ingevulde gegevens in een ponsmachine
intoetsen, zodat deze gegevens in machineleesbare gaatjes in de kaart worden geponst, halen ongeveer 600
kaarten per uur. Ondanks dit fabelachtige tempo, heeft de Postgiro 800 ponsmachines in gebruik om de
kaarten te coderen en de gecodeerde kaarten te controleren.
Nadat proefnemingen met verschillende soorten optisch leesbare overschrijvingsformulieren mislukken
omdat er een te groot aantal fouten optreedt, zet de PTT (waar de Postgiro onderdeel van is) een
ongebruikelijke stap. De noodzakelijke innovatie wordt niet verder gezocht bij de specialisten van de PTT zelf,
maar buiten de organisatie. De PTT-directie schrijft een prijsvraag uit: “Er is echter een hardnekkig
probleem overgebleven: de automatisering van de invoer der numerieke gegevens, zoals die in giroopdrachten zijn vervat. Nog steeds moeten elke dag bijna één miljoen girokaarten stuk voor stuk worden
voorbewerkt. PTT grijpt de gelegenheid van het tiende lustrum van de Postcheque en Girodienst (op 16
januari 1968, red.) gaarne aan om dit automatiseringsprobleem in de vorm van een studieprijsvraag aan
geïnteresseerden voor te leggen.” En vorm van open innovatie die in 2009 nog steeds als uiterst modern wordt
gezien. De eerste prijs is vijfentwintigduizend gulden. De PTT krijgt ruim vijfhonderd inzendingen.
Uiteindelijk wint een ingenieur van de PTT zelf, die in zijn vrije tijd aan de slag was gegaan, de wedstrijd.
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De prijsvraag leverde 509 inzendingen op, waarvan 441 uit Nederland, 24 uit de UK, 15 uit de VS, 11 uit
Denemarken en de rest uit verschillende landen. Er werd uiteindelijk uitgereikt: een eerste, een tweede, twee
derde prijzen en 4 premies. Winnaar was A.A. Spanjersberg uit Leiderdorp, medewerker van het Dr. Neher
Laboratorium van de PTT.
Voor diegene die er meer over wilt weten, is het volgende boek aan te raden (afb. 6):
Overschrijven en Lezen, de ontwikkeling van het automatisch lezen van handgeschreven cijfers ten
behoeve van het betalingsverkeer bij de Postbank,
Arie Spanjersberg, december 1997, een uitgave van Postbank en KPN Research
In ruim honderd bladzijden komt de gehele ontwikkeling van de handschriftherkenning bij de Postcheque en
Girodienst aan de orde en worden alle Nederlandse octrooien op dit gebied vermeld..

Afb. 6 Voorblad van de publicatie van Arie Spanjersberg en een voorbeeld van een overschrijvingsformulier
waarvan het bedrag en het rekeningnummer automatisch kunnen worden gelezen dankzij de uitvinding uit
octrooi NL 8006241.

De website www.blauw-bloed.nl gaat verder met:
De introductie van het automatisch lezen kent nog vele obstakels. De betrouwbaarheid van de machines is
in eerste instantie niet erg hoog. Om de niet-volmaakte machines toch goed te kunnen gebruiken, worden de
eerste jaren machines ingezet ter controle van het ponswerk van de menselijke codeerders. De kans dat een
mens dezelfde fout maakt bij het intypen als de machine bij het controleren bleek nagenoeg afwezig.
De vele jaren van onderzoek hebben geleid tot vele innovaties en een bijna volledig geautomatiseerde
handschriftherkenning. In de periode 1968 tot 1983 verkreeg de PTT acht wereldwijde octrooien voor de
innovaties die bij de Postgiro werden ingezet.
Nog opgemerkt dient te worden dat de letters van de tekst op de postzegel geen deel uitmaken van een bepaald
computer “font”. Ze zijn met de hand geschreven door Leonie Verbrugge, grafisch vormgever bij CommaS ontwerpers b.v. en na digitalisering gebruikt voor het postzegelontwerp (afb. 7).

Afb. 7 De door Leonie Verbrugge handgeschreven tekst die gebruikt is in het postzegelontwerp
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Lichtgrijze achtergrondfiguur

Zoals in hoofdstuk 2 (onderdeel: ontwerp) is vermeld heeft de ontwerper op iedere postzegel een bepaald
detail van de uitvinding in een cirkel geplaatst. Op de handschriftherkenning postzegel is dat figuur 11 uit het
Nederlandse octrooi 8006241. Let wel: op de postzegel staat “figuur 1”, de tweede “1” is niet in het ontwerp
overgenomen. Om de betekenis van figuur 11 uit te kunnen leggen, moeten we wat dieper op het principe van
de uitvinding ingaan.
Inleiding
Het octrooi betreft een systeem voor het automatisch lezen van handgeschreven en machinegeschreven tekens
in voorgedrukte vakjes op een document. Het is een vervolg/uitbreiding van patent US 3999161 (afb. 8) dat
een systeem beschrijft voor het automatisch lezen van handgeschreven tekens (bij voorkeur cijfers) en in het
algemeen niet geschikt is voor het lezen van machineschrift dat zich tussen handschrift bevindt (dus
ongeschikt voor een mix van documenten met handschrift en machineschrift). Dat komt omdat machineschrift
eigenschappen vertoont die teveel afwijken van die van handschrift en bovendien doordat machineschrift in
het algemeen belangrijk kleiner van afmeting is.
Daardoor was het tot dan toe noodzakelijk om aan het begin van de leesprocedure de documenten met de hand
te scheiden in machine- en handschrift en vervolgens deze beide soorten in twee verschillende en (geheel
gescheiden) machines te onderwerpen aan een voor een bepaald schriftsoort meest geschikte herkenningsmethode. Het voornaamste bezwaar tegen een dergelijke methode is dat deze twee gescheiden wegen
tezamen veel mankracht en apparatuur vergen.
We komen nu bij een interessant punt: octrooi NL 8006241 is dus een vervolg op patent US 3999161. De
basiselementen uit patent US 3999161 zijn overgenomen maar er is een uitbreiding in het systeem aangebracht waardoor in het begin van het proces machineschrift en handschrift automatisch worden onderscheiden
en vervolgens langs enigszins verschillende routes worden verwerkt. De Nederlandse versie van patent US
3999161 (= octrooi NL 7405344) is eigenlijk het 100% handschriftherkenningsoctrooi en zou derhalve onze
voorkeur gehad hebben om als basis voor de postzegel te dienen!
Het scheiden van de gelezen tekens is ook niet nieuw: dat is al gepubliceerd in octrooi NL 7302410. De daarin
beschreven werkwijze wordt in octrooi NL 8006241 ongewijzigd overgenomen (zie ook blad 14).
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Afb. 8
Het voorblad van patent US 3999161 van 21 december 1976 met als titel: "Method and device for the recognition
of characters, preferably of figures". De uitvinders zijn: Jan Frederik van Bilzem, Arie Adriaan Spanjersberg en
Johannes van Staveren.
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Blad 13

Principe van de uitvinding
De uitvinding waarop de handschriftherkenning postzegel is gebaseerd betreft een systeem voor het automatisch lezen van handgeschreven en machinegeschreven tekens in eenzelfde proces. In afb. 9 is een gedeelte
van het blokschema uit het patent weergegeven en wel het gedeelte waarin de digitale informatie van het
camerabeeld binnengehaald wordt en zodanig verwerkt wordt dat de informatie van elk teken uit het document
uiteindelijk wordt verdeeld over vier afzonderlijke geheugens en opgeslagen worden in blok 10, het
tussengeheugen.

Afb. 9

Route B:

Route A:

handschrift teken

machineschrift teken

Het "bovenste" gedeelte van figuur 1 uit octrooi NL 8006241. Voor de duidelijkheid zijn
enkel voor het principe niet relevante onderdelen uit de oorspronkelijke tekening weggeglaten.

Een camera 2 tast een document 1 (voor een voorbeeld van een document zie afb. 5) af en slaat de informatie
in digitale vorm op in een opnamegeheugen 3. In het processorgedeelte 4 worden tekens van elkaar gescheiden
en wordt ieder teken opgeslagen als een beeld van 64 x 64 beeldpunten. Daarna wordt van ieder teken de
afmeting en een eventuele overlap met een aanliggend teken vastgesteld om in een later stadium te bepalen
of het teken handgeschreven of machinegeschreven is. Daartoe wordt ieder teken in de linker bovenhoek van
het beeldvlak gepositioneerd en wel zo dat de bovenkant en de linkerkant van het teken contact maken met
de bovenkant en de linkerkant van het beeldvlak. Deze bewerkingen worden uitgevoerd in beeldscheider (7).
Beslisser 8 bepaalt vervolgens aan de hand van te voren vastgelegde criteria of het bij een bepaald teken om
machineschrift gaat. Indien dat het geval is wordt de machineschriftinformatie via beeldscheider 7 naar
tussengeheugen 10 geleid (= route A in afb. 9).
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Blad 14

Indien beslisser 8 vaststelt dat het om een handgeschreven teken gaat dan wordt de informatie uit het
opnamegeheugen 3 aangeboden aan geometrische scheider 9 (= route B in afb. 9).
De scheidingsmethode voor specifiek handgeschreven tekens die vervolgens wordt toegepast in de geometrische
scheider is identiek aan die in US patent 3930228 uit 1975 (afb. 10). Het Nederlandse equivalent is octrooi
NL 7302410. Qua scheidingsmethode voor handgeschreven tekens wordt er in patent NL 8006241 dus geen
nieuwe techniek beschreven!

Afb. 10

Voorblad van patent US 3930228 van 30 december 1975 met als titel: "Method and device for reading characters,
perferably digits. Uitvinder: Arie Adriaan Spanjersberg.
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In afb. 11 is te zien hoe de tekens uit het document van afb. 5 door de geometrische scheider van elkaar
gescheiden zijn en tegen de linkerzijkant van een beeldvlak van 64 x 64 beeldpunten zijn gepositioneerd. Elk
teken wordt vervolgens ook nog tegen de bovenkant van zijn eigen beeldvlak geplaatst. Bij de beide zessen
geheel links is dat al het geval.

Afb. 11
De afzonderlijke tekens uit het te lezen document (zie afb. 5) zijn in de beeldscheider van
elkaar gescheiden en tegen de linker zijkant van een beeldvlak van 64 x 64 beeldpunten
geplaatst.

Uiteindelijk wordt de digitale informatie van elk afzonderlijk teken (zowel handgeschreven als machinegeschreven) opgeslagen in tussengeheugen 10. Daartoe wordt de digitale informatie van elk teken (in totaal
64 x 64 = 4096 bits) verdeeld over vier geheugens met elk een capaciteit van 32 x 32 beeldpunten (= 1024
bits, een kwart van het totaal). Het “vullen”van deze vier afzonderlijke geheugens (aangeduid met g0 – g1 –
g2 – g3) gaat als volgt:
•

de even bits van de even regels komen in g0

•

de oneven bits van de even regels komen in g1

•

de even bits van de oneven regels komen in g2

•

de oneven bits van de oneven regels komen in g3

Afbeelding 12 is een voorbeeld van een 64 x 64 bit tekenbeeld met de vorm van een halve maan. Het
tekenbeeld is zodanig gekwantificeerd dat er slechts twee niveaus in het signaal kunnen voorkomen. Daardoor
kan een pixel slechts twee “waarden” aannemen: zwart of wit, waardoor ieder pixel met één bit kan worden
weergegeven.
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Blad 16

Afb. 12
Een "halve maan" vormig teken weergegeven in een beeldvlak van 64 x 64
beeldpunten. Deze afbeelding is identiek aan fig. 4 in patent NL 8006241.
Merk ook op dat het teken tegen de linkerkant en tegen de bovenkant van het
beeldvlak is gepositioneerd.

In afb. 12 zijn horizontaal de even en de oneven bits afzonderlijk genummerd; verticaal zijn de even en oneven
regels afzonderlijk genummerd. Door nu de regel voor het vullen van geheugen g0 te volgen (= de even bits
van de even regels komen in g0) krijgen we het tekenbeeld weergegeven in afb. 13. Bij toepassing van de regel
voor het vullen van geheugen g1 krijgen we het tekenbeeld weergegegven in afb. 14.

g0

Afb. 13

g1

Geheugen g0 "gevuld" met de even bits van
de even regels uit afb. 12.

Afb. 14

Geheugen g1 "gevuld" met de oneven bits
van de even regels uit afb. 12.
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Op dezelfde manier worden de geheugens g2 en g3 gevuld (afb. 15 en 16). De afbeeldingen 13 t/m 15 zijn
identiek aan de figuren 5, 6, 7 en 8 uit patent NL 8006241.

g2

Afb. 15

g3

Geheugen g2 "gevuld" met de even bits van
de oneven regels uit afb. 12.

Afb. 16

Geheugen g3 "gevuld" met de oneven bits
van de oneven regels uit afb. 12.

Een belangrijk aspect van de uitvinding is de mogelijkheid tot vergroting van kleine tekenbeelden. Dit speelt
vooral bij machineschrifttekens die in het algemeen kleiner van afmeting zijn dan handschrifttekens. Maar
ook kleine handschrifttekens kunnen worden vergroot zodat de detaillering toeneemt. Daartoe wordt gebruik
gemaakt van de informatie uit minimaal twee en uit maximaal vier van in de vier hierboven afgebeelde
geheugens g0 t/m g3. Bij de vergroting van het halve maan tekenbeeld uit afb. 12 wordt de informatie van alle
vier geheugens g0 t/m g3 gebruikt. Het resultaat van de vergroting is weergegeven in afb. 17. De cijfers in
de hokjes verwijzen naar het geheugen waaruit de desbetreffende bitinformatie afkomstig is. Voorbeeld: bit
4 van regel 0 is afkomstig uit geheugen g0; bit 5 van regel 1 is afkomstig uit geheugen g3 enz.
De informatie wordt zoals steeds opgeslagen
in een beeldvlak met 32 x 32 beeldpunten.
Het zal duidelijk zijn dat afb. 17 identiek is
aan de afbeelding die voorkomt op de handschriftherkenning postzegel (= fig. 11 uit
octrooi NL 8006241)!
De ontwerper heeft deze figuur uit het
Nederlandse octrooi gebruikt als kenmerkend detail van de uitvinding. Zie zijn
overweging daartoe op blad 4, eerste alinea.
Afb. 17
Vergroting van het "halve maan" vormig teken,
weergegeven in een beeldvlak van 32 x 32 beeldpunten.
De figuur is tot stand gekomen m.b.v. de data in de
geheugens g0, g1, g2 en g3.
De cijfers in de hokjes geven aan uit welk geheugen de
afzonderlijke bits afkomstig zijn.
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Opmerking: de term "vergroting" in het patent kan verwarring geven bij de lezer. Men kan het als volgt zien:
in ieder deelgeheugen g0 t/m g3 zit een kwart van de informatie die in afb. 12 staat. De vier deelgeheugens
samen bezitten dus de totale digitale informatie van het gelezen teken. Als het teken groot is (zoals bij
handgeschreven tekens heel vaak het geval is) kan bij de tekenherkenning volstaan worden met de informatie
uit twee van de vier deelgeheugens g0 t/m g3. Er ontstaat dan eigenlijk een grovere detaillering dan
oorspronkelijk aanwezig in afb. 12. Als het teken klein is dan wordt er voor gekozen om alle informatie uit
de vier deelgeheugens g0 t/m g3 te gebruiken voor de tekenherkenning om niet teveel detail te verliezen. Dat
geeft dus de maximale detaillering en dat wordt "vergroting" genoemd in het octrooi. In beide gevallen (groot
teken met info uit b.v. twee deelgeheugens en klein teken met info uit alle vier deelgeheugens) is er sprake
van een beeld met 32 x 32 bits, maar het beeld bij een "vergroting" beslaat dan een groter deel van het 32 x
32 bits geheugen. Afb. 17 is een voorbeeld van een "vergroot" teken omdat van de informatie uit alle vier
deelgeheugens g0 t/m g3 gebruik is gemaakt.
Voor de “liefhebbers” wordt nog kort ingegaan op het “onderste” gedeelte van figuur 1 uit octrooi NL
8006241. (afb. 18). Dit is het gedeelte waarin het teken “herkend” wordt m.b.v. classificatiemiddelen

Afb. 18

Het "onderste" gedeelte van figuur 1 uit octrooi NL 8006241. In dit gedeelte wordt de
digitale informatie van een teken "herkend". Voor de duidelijkheid zijn enkele voor het
principe niet relevante onderdelen uit de oorspronkelijke tekening weggeglaten.
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De informatie in tussengeheugen 10 (zie afb. 9) wordt aangeboden aan kenmerkenafleider 5. Van elk teken
worden bepaalde eigenschappen vastgesteld waarna een aantal classificatiemiddelen (6) trachten vast te
stellen om welk teken het gaat. De door de kenmerkenafleider vastgestelde eigenschappen van een bepaald
teken worden doorgegeven aan classificator 11 die op grond van de informatie van beslisser 8 (machineschriftof handschriftteken) gebruik maakt van of de leermiddelen 12 (= machineschrift) of de leermiddelen 13 (=
handschrift). De resultaten van de classificatie worden daarop aangeboden aan resultatencombinator 20 die
de resultaten van meerdere herkenningen van eenzelfde teken combineert, waarbij verschillende beeldcombinaties en een verschillende instelling van de kenmerkenafleider 5 kunnen worden gebruikt.
Door middel van b.v. een meerderheidsbeslissing wordt een herkenningsresultaat verkregen en aangeboden
aan normeerinrichting 14. In de resultatencombinator 20 wordt een betrouwbaar herkenningresultaat
verkregen In de normeerinrichting 15 wordt aan het herkenningsresultaat de juiste betekenis verbonden in
de vorm van het guldens- en centenbedrag en het rekeningnummer.
Let wel: het octrooi was bedoeld voor het automatisch lezen van tekens op overschrijvingsformulieren!
Pas later is het principe van deze uitvinding toegepast voor het lezen van adresgegevens op brieven.
3f.

De rode streepjescode

Als u de postzegel voor het eerst ziet, valt uw oog natuurlijk onmiddellijk op de rode streepjescode. Het is een
zeer markant onderdeel van het ontwerp. En als u enigszins thuis bent in de moderne briefpostverwerking,
is uw eerste gedachte ongetwijfeld: er staat een sorteeridentificatie index (SIX) op de postzegel. Op vrijwel
elke brief treffen we tegenwoordig immers rechts onderaan een oranje streepjescode aan, dus daar gaan de
gedachten onmiddellijk naar toe.
Maar als u de streepjescode wat aandachtiger bekijkt vallen drie zaken op:
•

De code is opgebouwd uit “strakke” lijnen terwijl de SIX bestaat uit “lossere” streepjes die zijn
opgebouwd uit inktpuntjes. Die vorm ontstaat omdat de SIX streepjes op de brief worden gespoten
volgens het inkjet principe. En omdat de brief tijdens dit opspuiten niet stilstaat, zit er altijd een
zekere “beweeglijkheid” in de SIX (afb. 19).

•

De code op de postzegel is lang in vergelijking met de SIX. Een SIX heeft 52 posities; de code op
de postzegel heeft 61 posities.

•

De codestreepjes op de postzegel hebben een helder rode kleur. Uit de historie van de automatische
briefpostverwerking in ons land zijn geen codestreepjes bekend met een dergelijke kleur.

Afb. 19

Voorbeeld van een sorteeridentificatie index (SIX), bestaande uit 52 inkjet streepjes. Elk streepje is opgebouwd uit 7
inkjetdruppeltjes. Vanwege het afwisselend voorkomen van de streepjes op twee niveau's (hoog-laag) wordt dit
codetype "alternate bar code" (AB code) genoemd.
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Blad 20

Al snel komt u dan ook tot de conclusie dat de streepjescode op de postzegel geen SIX is! En dat is eigenlijk
jammer, want de SIX is bij uitstek een representant van de handschriftherkenning! In de huidige sorteermachinesklein (de machines die de klein formaat post automatisch indexeren en sorteren) is namelijk state-of-the-art
software aanwezig waarmee zelfs de meest onduidelijke handgeschreven adressen toch nog correct worden
gelezen en waarna er een sorteeridentificatie index (SIX) op de envelop wordt gespoten. In de SIX zijn
postcode, huisnummer en een eventuele huisnummertoevoeging versleuteld.
Maar als het geen SIX is wat is het dan wel? Daartoe bekijken we de afzonderlijke streepjes in de code wat
nader. We zien dan dat er streepjes met verschillende lengtes voorkomen en dat brengt ons naar de oplossing:
het is een z.g. “4-state code”, een code die bestaat uit streepjes met vier verschillende lengtes. Dit type code
is ontwikkeld door de Engelse Royal Mail en wordt afgekort als RM4SC (Royal Mail 4 State Code, afb. 20).

Afb. 20

De vier streepjes die kunnen voorkomen in de Royal Mail 4-State code (RM4SC).

In ons land kennen we de RM4SC vooral van de “klantindex” (KIX). De KIX is interessant voor postklanten
die zeer grote aantallen posstukken verzenden. Als zij een KIX in het adres aanbrengen en aan nog een aantal
voorwaarden voldoen, krijgen ze een tariefkorting. In de KIX zijn de postcode en het huis- postbus- of
antwoordnummer versleuteld. Tijdens het sorteerproces in de sorteermachines-klein “zoekt” de software
eerst naar de aanwezigheid van een KIX in het adres. Het lezen van een streepjescode gaat immers veel sneller
en is tevens veel minder foutgevoelig. Wordt een KIX gevonden, dan wordt de adresinformatie zelf niet meer
gebruikt voor het sorteerproces. De KIX komt vrijwel alleen voor op zakelijke post (afb. 21); post waarop
zelden een handgeschreven adres aanwezig is. En als er een handgeschreven adres aanwezig is, wordt dat niet
gebruikt omdat het lezen van de KIX "voorrang" krijgt in het sorteerproces.

KIX

Afb. 21

Voorbeeld van een zakelijk poststuk met een KIX is het adres.
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Een KIX heeft geen enkele relatie met handschriftherkenning omdat:
a). Een KIX vrijwel alleen voorkomt op zakenpost waarbij het adres machinegeschreven is.
b). Bij aanwezigheid van een KIX de eigenlijke adresgegevens niet meer worden gebruikt.
Tenslotte: de KIX streepjes zijn altijd zwart van kleur om een optimaal leesresultaat te verkrijgen. Rode KIX
streepjes bestaan in de Nederlandse postpraktijk niet.
Omdat de streepjescode op de handschriftherkenning postzegel zo sterk lijkt op een KIX-achtige code, is
geprobeerd die met behulp van de KIX codesleutel te ontcijferen. Het resultaat was in het begin hoopgevend,
maar als snel liep de decodering vast. Informatie van de ontwerper van de postzegel bracht uitkomst: de
streepjescode was ontleent aan een afbeelding op de website van TNT Post (afb. 22, lit.6), de website waarin
TNT Post uitlegt wat een KIX is.

Afb. 22

De afbeelding op de website vanTNT Post (lit. 6), bedoeld als
voorbeeld van een KIX in een adres. De hier afgebeelde KIX is (na
bewerking en aanpassing) gebruikt in het postzegelontwerp.

Op de TNT Post website staat een voorbeeld van een KIX in een adres. Het adres is helaas onleesbaar maar
gelukkig is de KIX vergroot weergegeven. Met behulp van de KIX decodeertabel (afb. 24) is deze KIX te
ontcijferen. Daartoe wordt de code opgesplitst in delen met elk vier codestreepjes (afb. 23). Het codepatroon
van elk deel kan vervolgens worden opgezocht in de decodeertabel:

Afb. 23
De KIX code op de website van TNT Post is de decoderen als: 2595 AK 1. Daarbij is 2595 AK
de postcode en 1 het huisnummer.
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Blad 22

De decodeertabel van de Royal Mail 4-State code (RM4SC).

Al we via internet (lit. 7) de straatnaam opzoeken die hoort bij de postcode 2595 AK, dan blijkt het om een
adres in de Prinses Beatrixlaan te Den Haag te gaan. Opmerkelijk is dat in de KIX het huisnummer “1” staat.
Een zoektocht op internet naar dit adres leverde geen resultaat op. De vraag is: bestaat huisnummer 1 wel in
de Prinses Beatrixlaan? Kan een lezer uit Den Haag ons daarover informeren?
De ervaren filatelist zal bij het zien van de straatnaam natuurlijk direct aan het Hoofdkantoor van TNT Post
denken (= Prinses Beatrixlaan 23, lit 8). Waarom heef TNT Post in dit KIX voorbeeld op haar eigen website
niet gewoon haar eigen postcode en huisnummer gebruikt?
Terug naar de streepjescode op de handschriftherkenning postzegel. We weten nu dat de ontwerper de KIX
code voor 2595AK1 als basis heeft gebruikt in het ontwerp. Tijd dus om die streepjescode met behulp van
de KIX decodeertabel in afb. 24 opnieuw te onderzoeken.

2

5

9

5

A

K

?

Als we dat doen blijkt de decodering in het begin goed te gaat t/m 2595AK. Het cijfer 1 blijkt dan niet meer
te kloppen met het streepjespatroon op de postzegel. Alleen de eerst drie KIX-streepjes van het cijfer 1 zijn
te herkennen.
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Als we die drie streepjes van het cijfer 1 overslaan, dan verschijnt weer het goede patroon voor 2595AK maar
geen cijfer 1. Daarachter begint opnieuw het patroon voor 2595AK, maar nu stopt het bij 25 met daarna nog
de eerste twee streepjes van het cijfer 9.

2

5

9

5

A

K

eerste drie streepjes van het cijfer 1

2

5

9

5

A

K

2
In de streepjescode op de postzegel staat dus:
2595AK ( + drie streepjes van het cijfer 1) 2595AK25 (+ twee streepjes van het cijfer 9)

5

eerste twee
streepjes
van het
cijfer 9

Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn geworden dat de streepjescode op de postzegel helaas geen enkele
relatie tot de onderwerp “handschriftherkenning” heeft! Zoals al eerder is opgemerkt ware het beter geweest
een SIX op de postzegel af te beelden omdat de SIX wel in directe relatie staat tot het resultaat van het proces
van adreslezen in de sorteermachine-klein (afb. 25).

Afb. 25
Voorbeeld van een brief met een handgeschreven
adres die via een sorteermachine-klein (SMK). automatisch verwerkt is.
Postcode + huisnummer zijn door de software gelezen
en omgezet in een sorteeridentificatie index (SIX).
Boven de SIX staat een PRocesInformatieCode (PRIC)
met informatie over het sorteerproces in de SMK.
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Blad 24

De zegelrand van de postzegel.

Om, zoals de ontwerper zelf zegt, het postzegelvel nog rijker aan inhoud te maken, zijn op de zegelrand veelal
aanvullende details afgebeeld. Bij de handschriftherkenningpostzegel is dat een afbeelding van een envelop,
waarvan de handgeschreven adressering automatisch is herkend (afb. 26, 27).

Afb. 26

Op de zegelrand is een echt gelopen poststuk afgebeeld met een handgeschreven adres.

Afb. 27

Digitale scan van de originele brief die op de
zegelrand is afgebeeld.

Het is een brief afkomstig van TNT Post (dus helaas zonder postzegel!) gericht aan Comma-S ontwerpers,
het bureau van Theo Peters, de ontwerper van het postzegelvel.
De procesgang van deze brief is als volgt: van de brief wordt tijdens de eerste sorteergang in het sorteercentrum 's-Gravenhage in sorteermachine-klein nummer 2 een digitaal beeld gemaakt waarna een serie
codeermiddelen (= software pakketten) met de digitale gegevens "aan de slag gaan" om postcode, huisnummer
en eventuele huisnummertoevoeging of postbusnummer te herkennen. Indien dit gelukt is wordt op de brief
rechts onder een oranje streepjescode (de sorteerindentificatie index, SIX) afgedrukt. Tevens wordt er vlak
boven de SIX een zwarte printtekst aangebracht. Uit de printtekst, de z.g. Procesinformatiecode (PRIC), blijkt
dat postcode en postbusnummer automatisch zijn herkend door het tweede codeermiddel (secundary coding
device met kenmerk de letter S).
In het linker deel van de PRIC staat: G02SS* De betekenis is:
G

de brief is verwerkt op het sorteercentrum 's-Gravenhage

02

de brief is verwerkt door sorteermachine-klein nummer 02

S

de postcode is herkend door het secundary coding device

S

het postbusnummer is herkend door het secundary coding device

* = spatie

er was geen huisnummertoevoeging van toepassing, deze positie in de PRIC blijft leeg

Het herkenresultaat zelf staat in het rechter deel van de PRIC: 5200BK384
Hierin is 5200BK de door de software "gelezen" postcode en 384 zijn drie "gelezen" postbusnummercijfers.
Het volledige postbusnummer is 1384, maar in de PRIC worden maximaal drie cijfers opgenomen en wel de
drie van rechts af gezien. Het herkenresultaat is gecodeerd en als sorteeridentificatie index (SIX) in de vorm
van een alternate bar code op de brief gespoten. De SIX staat dus in directe relatie met het herkenresultaat.

Post & Techniek 03, oktober 2010

5.

Eerste postzegel met een posttechnisch motief!

Blad 25

Thematische aspecten van de postzegel.

Voor het opnemen van een postzegel in een thematische verzameling dient het onderwerp van de postzegel
uiteraard een zo groot mogelijke relatie te hebben met het thema van de verzameling. Hoe zit dat met de
handschriftherkenning postzegel? Laten we voor de hiervoor besproken onderdelen deze relatie eens onderzoeken. Daarbij moet opgemerkt worden dat het resultaat van dit onderzoek het persoonlijke "oordeel" van
uw redacteur is! Anderen mogen daar natuurlijk anders over denken. Graag zelfs, zo kunnen we mischien een
interessante discussie op gang brengen over deze interessante postzegel.
Om een en ander overzichtelijk te houden, zijn er slecht drie "waarde" categorien: goed - matig - slecht.

Tekst: 100 jaar Rijksoctrooiwet

goed

Interessant onderwerp voor een postzegel.

Tekst: Handschriftherkenning (1980)

matig

Het octrooi beschrijft geen nieuw systeen
voor handschriftherkenning maar borduurt
verder op eerdere patenten.

Tekst: TNT Post

matig

Het octrooi is ingediend door de Staat der
Nederlanden, waarvan de toemalige PTT
een onderdeel was. De namen van de
uitvinders worden helaas niet vermeld.

Tekst: handsch rifther kenning

goed

Het betreft een origineel handschrift en
geen computer "font" in de vorm van een
handschrift.

Lichtgrijze achtergrondfiguur

matig

De figuur heeft betrekking op de vergrotingsprocedure van een klein teken.
De vergrotingsprocedure wordt meestal
toegepast bij machineschrift.

Rode codestreepjes

slecht

Een klantindex (KIX) heeft model gestaan
voor de codestreepjes. Een KIX heeft geen
relatie met handschriftherkenning.
Bovendien is een KIX nooit rood van
kleur. De afgebeelde code is een fake.

Indien we uitgaan van de waardering goed = 8 , matig = 6 en slecht = 4 dan komen we voor de postzegel als
geheel op een waardering van: ( 8 + 6 + 6 + 8 + 6 + 4) / 6 = 6,3. Dat is licht positief.
Omdat de rode streepjescode zo prominent op de postzegel aanwezig is dat daar alle aandacht naar toe
getrokken wordt en omdat die code geen enkele relatie heeft met het onderwerp van de zegel, is de uiteindelijke waardering thematisch gezien helaas negatief: deze zegel is niet (erg) geschikt om opgenomen te
worden in een thematische verzameling met een posttechnisch onderwerp. Ironisch genoeg is de afbeelding
op de zegelrand een prachtig voorbeeld van een handgeschreven adres dat geheel automatisch is gelezen
tijdens het sorteerproces!. Maar helaas voor de verzamelaar: zo'n zegelrand mag niet thematisch gebruikt
worden bij tentoonstellingen.
Mee eens of niet mee eens? Geef uw mening via postmech@kpnmail.nl.
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8.

Tot slot .......

Over het lezen van handgeschreven adressen blijft men zich als posttechnisch verzamelaar verbazen! Vrijwel
onleesbare adressen worden soms toch (bijna) correct gelezen, maar ook video operators leveren af en toe een
toprestatie.......(afb. 28 en 29).

Afb. 28 Poststuk met een adres in zeer slecht handschrift.
De diverse codeermiddelen slaagden er niet in postcode en
huisnummer te herkennen. De video operator lukte het echter
wel om postcode 7554 RS te herkennen! De stempeldatum is
19-02-2002.

Afb. 29 Poststuk met hetzelfde slechte handschrift. Nu is
het het secundaire codeermiddel (bijna) gelukt om de gecorrigeerde postcode 7550 AG te herkennen. Stempeldatum:
20-10-2003. Merk op dat er geen codeermiddelletter in de
PRIC-1/2 staat (zie Mechanisatie Knipsels 17, febr. 2007).

Post & Techniek 03, oktober 2010

De KNJ periode 2009: sorteertechnisch bekeken!

Blad 27

De KNJ periode 2009: sorteertechnisch bekeken!
Wederom zijn we, dankzij de hernieuwde verzamelactie van Jan Zomer in zijn woonplaats Wormer en
dankzij enkele andere Po & Po leden ook dit jaar weer in het bezit gekomen van een dermate groot aantal
KNJ poststukken dat er weer een sorteertechnische analyse op los gelaten kan worden. Het gaat dit keer om
1195 poststukken, waarvan 754 met een een handgeschreven adres. Dit soort poststukken hebben de voor
ons verzamelgebied "goede" eigenschap dat er in de PRIC's een grote variatie aan codeermiddelletters
ontstaat, al naar gelang de "kwaliteit" van het handschrift!
U zult inmiddels wel weten dat de codeermiddelen van de sorteermachine-klein (= softwarepaketten die uit
het digitale beeld van de brief trachten de sorteerinformatie postcode + huisnummer + eventuele huisnummertoevoeging de herkennen) meestal enige "moeite" hebben met het interpreteren van handgeschreven adresssen.
Ter herinnering: voor het herkennen van de genoemde drie sorteergegevens staan in de sorteermachineklein (SMK) de volgende codeermiddelen ter beschikking:
KIX Coding Device
Primary Coding Device
Secondary Coding Device
Tertiary Coding Device
Adresss Data Base
Quartairy Coding Device
Fifth Coding Device
Hexary Coding Device
Video Coding Device
Extract Coding Device
Normalization Coding Device

KCD
PCD
SCD
TCD
ADB
QCD
FCD
HCD
VCD
ECD
NCD

KIX codeermiddel
eerste codeermiddel
tweede codeermiddel
derde codeermiddel
lijst met adresssen
vierde codeermiddel
vijfde codeermiddel
zesde codeermiddel
video codeermiddel
extractie codeermiddel
normalisatie codeermiddel

letter K in de PRIC
letter P in de PRIC
letter S in de PRIC
letter T in de PRIC
letter A in de PRIC
letter Q in de PRIC
letter F in de PRIC
letter H in de PRIC
letter V in de PRIC
letter E in de PRIC
letter N in de PRIC

Voor het herkennen van specifiek het huisnummer en/of een huisnummertoevoeging zijn beschikbaar:
Secundair Huisnummer Device
Tertiair Huisnummer Device
Adres Huisnummer Device
Video Huisnummer Device

SHD
THD
AHD
VHD

tweede huisnummercodeermiddel
derde huisnummercodeermiddel
adres huisnummercodeermiddel
video huisnummercodeermiddel

letter s in de PRIC
letter t in de PRIC
letter a in de PRIC
letter v in de PRIC

Bij het rubriceren van de 754 KNJ poststukken met handgeschreven adres bleek dat ook dit keer weer dat
met uitzondering van de KIX herkenner en het NCD, alle andere codeermiddelen op de een of andere
manier hebben deelgenomen aan de herkenning van de adresgegevens.
Er is een bepaalde volgorde waarin de codeermiddelen tijdens het interpreteren van het digitale videobeeld
van een brief worden "aangeroepen". Deze volgorde wordt de codeermiddelhiërarchie genoemd en ziet er
als volgt uit:
K

P (s t a v)

S (t a v)

T (a v)

A (v)

Q (v)

F (v)

H (v)

V (v).

Het NCD heeft geen plek in deze hiërarchie: dit codeermiddel kan door alle andere codeermiddelen te hulp
worden geroepen om reeds gevonden adresgegevens te normaliseren. Zie voor nadere uitleg over het NCD:
Mechanisatie Knipsels 18, blad 1 tot 17.
De vier speciale huisnummercodeermiddelen komen pas in actie als een "normaal" codeermiddel geen
huisnummer herkend heeft. Een paar voorbeelden zijn: Pt Pv Sa Tv Av Qv Fv Hv en Vv. Vandaar
de letters s, t , a en v tussen haakjes.
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In het algemeen gezien komen er ook PRIC's voor met alleen kleine codeermiddelletters zoals: tt aa vv
t a v en combinaties als ta en tv. Op deze kleine PRIC letters zal in een van de volgende nummers van
Post & Techniek nader worden ingegaan.
Voor de duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat er in deze codeermiddel hiërarchie niet terug gegaan kan
worden: is bijvoorbeeld een postcode herkend met het TCD, dan wordt voor het herkennen van een huisnummer en een eventueel aanwezige huisnummertoevoeging de AHD of het VHD ingezet. In de PRIC kan
dus nooit Tt staan maar wel Ta of Tv. Evenzo zijn Ts en Vt onmogelijke combinaties. Om een en ander
duidelijk te maken, is hieronder nogmaals een gedeelte van een codeermiddelstroomschema weergegeven.
Dit schema is eerder afgebeeld in Mechanisatie Knipsels 15, blad 7.

Als u zelf PRIC's verzameld, zult u wellicht opmerken dat een huisnummercodeermiddel niet altijd aan het
herkenproces deelneemt. Dat is juist. Ook de meer "traditionele" twee-letterreeksen als PP, SS, TT, AA,
QQ, FF, HH en VV komen nog steeds voor. Dat is het geval indien door het PCD, SCD, TCD, ADB, QCD,
FCD, HCD of VCD in één keer zowel de postcode als het huisnummer zijn herkend. Wordt in eerste
instantie alleen de postcode herkend door een van deze codeermiddelen, dan wordt een daaropvolgend
huisnummercodeermiddel ingeschakeld. Let wel: de huisnummercodeermiddelen SHD en THD worden
nooit ingeschakeld indien de postcode pas herkend is door het ADB, QCD, FCD, HCD of VCD. In zo'n
geval immers is het PCD, SCD en TCD niet gelukt een postcode te herkennen. Zie het schema hierboven.
Een kleine bijzonderheid zijn de PRIC's met drie codeermiddelletters. Dat komt voor indien in het adres ook
een huisnumertoevoeging aanwezig is. Als zo'n toevoeging door een apart codeermiddel is herkend, staan er
drie verschillende letters in de PRIC. Voorbeelden zijn: Pst en Ptv. Dergelijke combinaties zij zeldzaam!
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De resultaten van het KNJ onderzoek 2008.
A).

De omvang van de geanalyseerde steekproef.

Door de enorme aantallen KNJ post die in korte tijd moet worden verwerkt, wijkt een stapel post uit deze
periode sterk af van het normale patroon. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het aantal niet automatisch
verwerkte stukken. Op een totaal van 1195 enveloppen waren er 214 niet voorzien van een SIX en een
PRIC: dat is 17,9 % ( in 2008 was dat 12,7 %).
Blijven over 981 stukken met een SIX en een PRIC. Op 227 poststukken was een adres in machineschrift
aanwezig, alle met PP als codeermiddelletters. Deze stukken zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht
zodat een vergelijking met 2008 mogelijk is. De geanalyseerde steekproef omvatte dus 756 poststukken.
B).

Codeermiddelletters.

Hieronder het resultaat van het statistisch onderzoek naar het voorkomen van de verschillende
codeermiddelletters op de 756 onderzochte KNJ-poststukken. Het bijzondere van deze steekproef is dat op
alle enveloppen handgescheven adressen voorkomen. De verkegen resultaten zullen daarom dan ook sterk
afwijken van de resultaten van een "normale" steekproef, dus met poststukken met zowel adresssen in
machineschrift als in handschrift.
Voor de verzamelaar van codeermiddelletters zijn brieven met handgeschreven adressen echter zeer interessant
omdat op dit type post een grote variatie aan codeermiddelletters voorkomt!

P

S

n
PP
PPs
Ps
Pss

%

224 29,6
1 0,13

T

n

%

94 12,4

TT

7

0,92

11 1,46

TTT 2

0,26

AA

n

%

2

0,26

n

F
%

n

H
%

n

V
%

H H 16 2,12

n

%

V

14

1,85

VV

64

8,47

VVV

27 3,57
7 0,92

St

2 0,26

Stt

1 0,13

Pa

6 0,79

9 1,19

EE

1 0,13

EEE

1 0,13

Vv

0

v

24 3,17

6 0,79
40 5,29

Sv

29

3,84

7 0,92

Tv 14

1,85

Tvv 1

0,13

Qv

tot. 433 57,3

137

tt

1

0,13

vv

4 0,53

ttt

1

0,13

vvv

19 2,51

18,1

26

aantal reject stukken (dus alleen een IX)
aantal stukken met: ONGELDIGE POSTCODE

3

0,40

Fv

1

0.13
Hvv

a

n=
E=

Q

110 14,6

5 0,66

Pvv

%

SS

Ptt

Pv

n

SSS

Pt

Paa

A

3,44

1

3

1

0,13

0,13

0,40

3

0,40

1

0,13

17 2,23

136 18,0

13
2

totaal aantal stukken:

756

aantal poststukken
videocodeertaak: extractcoderen (hierbij worden door de operator adresdelen ingetoetst om de post
c.q. het huisnummer te achterhalen omdat deze in het adres ontbreken of onvolledig zijn).
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Wat aan de tabel natuurlijk opvalt is het releatief grote aantal 3-lettercombinaties. Dat is te danken aan het
feit dat we dit jaar een mooie stapel poststukken ontvingen met adressen met een huisnummertoevoeging.
Door de aanwezigheid van zo'n toevoeging komt er ook een derde codeermiddelletter in de PRIC voor.
Tevens zorgt dat er voor dat er verschillende combinaties het P als eerste letter ontstaan. Dat is smullen voor
de PRIC verzamelaar!
C).

Conclusies.

Wat leert het resultaat van het onderzoek 2009 ons over de stand van zaken van de sorteermachine-klein
software?
a).

In 29,6 % (in 2007 was dat 34,2 %) van de gevallen zijn postcode + huisnummer door het primaire
codeermiddel (PCD) herkend. PRIC letters: PP. Opmerkelijk is dat, ondanks het relatief grote aantal
poststukken met een adres met een huisnummertoevoeging, geen van die adressen is herkend door
het primaire codeermiddel (letters: PPP = 0 !). Wel zijn bij één poststuk postcode + huisnummer
herkend door het PCD en is vervolgens de huisnummertoevoeging herkend door het secundaire
huisnummercodeermiddel (SHD). Lettercombinatie: PPs.

b).

In 21,3 % van de gevallen is de postcode herkend door het PCD en zijn met behulp van de huisnummercodeermiddelen SHD, THD, AHD het huisnummer + een eventuele huisnummertoevoeging
herkend. PRIC letters: Ps, Pss, Pt, Ptt, Pa, Paa.

c).

Van overige automatische codeermiddelen zijn in 18,2 % van de gevallen de adresgegevens correct
geïnterpreteerd. PRIC letters: SS, SSS, St, Stt, TT, TTT, tt, ttt, AA, a en HH

d).

In totaal zijn 524 brieven ( 69,3 % van de 756 brieven) geheel automatisch verwerkt door de
sorteermachine-klein.

e).

Bij 232 (30,7 %) brieven moest om de een of andere reden een videocodeertaak (= handwerk!) in
werking komen om de juiste sorteerinformatie (postcode + huisnummer) te achterhalen en wel:
aantal

PRIC letter(s)

PCD + VHD
SCD + VHD
TCD + VHD
QCD + VHD
FCD + VHD
HCD + VHD

postcode met PCD , huisnummer met VHD
postcode met SCD , huisnummer met VHD
postcode met TCD , huisnummer met VHD
postcode met QCD , huisnummer met VHD
postcode met FCD , huisnummer met VHD
postcode met HCD , huisnummer met VHD

6,21 %
3,84 %
1,98 %
0,40 %
0,13 %
0,13 %

Pv / Pvv
Sv
Tv / Tvv
Qv
Fv
Hvv

Videotaak
combicoderen
postcodecoderen
nog onbekende taak
nog onbekende taak
extractcoderen

inhoud van de taak
(postcode + huisnummer + toevoeging)
(alleen de postcode)
(..................................)
(..................................)
(delen van het adres worden ingetoetst)

9,66 %
1,85 %
3,04 %
3,17 %
0,26 %

VV / VVV
V
vv / vvv
v
EE / EEE

totaal per video verwerkt:

30,7 %
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TNT Post streeft er na om zoveel mogelijk poststukken geheel automatisch te verwerken. Bij poststukken
met een handgeschreven adres lukt dat in 69,3 % van de gevallen, iets meer dan tweederde gedeelte.
Omdat handmatige verwerking (b.v. via videocodering) relatief duur is, is er bij dit type post nog steeds veel
winst te behalen door het inzetten van b.v. betere software voor het lezen en interpreteren van "slechte"
handschriften.
D).

Vergelijking met de situatie in 2007 en 2008.

Nu we drie jaar een vergelijkbaar onderzoek hebben gedaan, is het interessant na te gaan of TNT Post de
software van de sorteermachine-klein "slimmer" heeft gemaakt en wel in die zin dat een groter aantal
poststukken met de "moeilijke" handschriften geheel automatisch gesorteerd zijn geworden.
A).

Automatisch gesorteerd: codeermiddelletters P, S, T. A, H .

Ten opzichte van 2007 en 2008 is het percentage PP gedaald ten gunste van SS en de diverse huisnummercodeermiddelen. Toch wel en opmerkelijke trend! Ter herinnering: PP betekent dat het primaire codeermiddel
postcode + huisnummer heeft herkend. Omdat het niet aannemelijk is dat de software ingrijpend gewijzigd
is, zou men tot de voorzichtige conclusie kunnen komen dat de handschriften slechter zijn geworden!
In vergelijking tot 2007 en 2008 was totaal van de handgeschreven adressen dat met deze vijf codeermiddelen
is verwerkt in 2009 vrijwel evengroot.

PP

% 2007
% 2008
% 2009

B).

42,2
34,2
29,6

Ps / Pss
Pt / Ptt
Pa / Paa

SS / SSS
St / Stt

TT/TTT
tt / ttt

AA
a

HH

totaal

13,9
17,3
21,4

8,8
12,5
14,2

0,7
0,2
1,6

0,3
0,1
0,4

2,2
2,5
2,1

68,1
65,8
69,3

Gesorteerd via een videotaak: codeermiddelletters met V, v en E

Via de verschillende videocodeertaken werd in 2009 een iets groter aantal poststukken verwerkt dan in 2007
en 2008. Maar de verschillen zijn zo klein dat gesteld kan worden dat het aantal videogecodeerde poststukken
met handgeschreven adressen nog steeds op ca. 30% ligt.
Uw redacteur veronderstelt dat gezien de ingrijpende reorganisaties bij TNT Post (en wellicht het verkopen
van de gehele postdivisie!) men voorlopig geen nieuwe investeringen in apparatuur doet. Alles blijft dus bij
het oude. Het wachten is op een totale vernieuwing van het machinepark.
Maar of TNT Post dat nog gaat doen.....................?

% 2007
% 2008
% 2009

Pv / Pvv

Sv

Tv / Tvv

Qv

Fv

Hv /Hvv

V / VV / VVV
Vv
v / vv / vvv

EE / EEE

totaal

5,4
4,7
6,3

2,4
2,8
3,8

0,5
0,7
2,0

0,5
0,2
0,4

0,3
0,3
0,1

nihil
nihil
0,1

19,4
20,1
17,7

0,2
0,1
0,3

26,1
27,3
30,7
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Wat nog wel een ontwikkeling is die we de komende jaren goed in de gaten moeten houden is de omschakeling
op de z.g. "posttas-sortering". Door de grote reorganisatie bij TNT Post verdwijnen alle postbodes en gaat er
alleen met part-time krachten gewerkt worden. Die parttimers hoeven alleen maar de poststukken in de
brievenbussen te stoppen. Daartoe krijgen ze aan het begin van hun bestelwerk een of meerdere posttassen
uitgereikt vanuit een locaal postdepot. In die tassen zit post die volledig gesorteerd is op bestelloop.
Het zou kunnen zijn dat de sorteersoftware voor dit systeen aangepast moet worden en dat we wellicht
andere PRIC teksten krijgen. Maar het is ook goed mogelijk dat men de PRIC helemaal weglaat. Vanaf de
buslichting tot aan de bestelling ziet eigenlijk niemand meer een poststuk. Wie zal er dan nog naar de PRIC
kijken? We wachten de ontwikkelingen af!
E).

Voorbeelden van KNJ poststukken uit 2009.

Tot slot voorbeelden van PRIC's op KNJ poststukken uit 2009. Gekozen is voor twee adressen met een huisnummertoevoeging. Het betreft Ysgumerweg 1A en 6A, beide met postcode 8764 PS te Dedgum. Alle
brieven hebben een handgeschreven adres, waardoor er een grote verscheidenheid aan codeermiddelletters
is ontstaan. In afb. 30 een brief met een adressen in machineschrift. Het PCD herkent de adresgegevens in
één keer. Bij geen enkel handgeschreven adres is dat gelukt! Zie voor de codeermiddel afkortingen blad 27!

Afbeelding 30
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het PCD
letter P
Huisnummertoevoeging herkend door het PCD letter P

Afbeelding 31
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het SHD
letter s
Huisnummertoevoeging herkend door het SHD letter s

Afbeelding 32
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het THD
letter t
Huisnummertoevoeging herkend door het THD letter t

Afbeelding 33
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het AHD
letter a
Huisnummertoevoeging herkend door het AHD letter a
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Afbeelding 34
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het VHD
letter v
Huisnummertoevoeging herkend door het VHD letter v

Afbeelding 35
Postcode herkend door het PCD
Huisnummer herkend door het VHD
Huisnummertoevoeging is niet herkend

letter P
letter v
spatie

Afbeelding 36
Postcode herkend door het PCD
letter P
Huisnummer herkend door het VHD
letter v
Huisnummertoevoeging niet herkend (vraagteken in PRIC!)

Afbeelding 37
Op dit poststuk zijn een totaal verkeerde SIX + PRIC aangebracht. Oorzaak is waarschijnlijk een fout in de synchronisatie tussen het herkenproces en het drukproces.

Afbeelding 38
Postcode herkend door het SCD
letter S
Huisnummer herkend door het SCD
letter S
Huisnummertoevoeging herkend door het SCD letter S

Afbeelding 39
Postcode herkend door het TCD
letter T
Huisnummer herkend door het TCD
letter T
Huisnummertoevoeging herkend door het TCD letter T
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letter H
letter H
spatie

Afbeelding 41
Postcode herkend door het HCD
letter H
Huisnummer herkend door het VHD
letter v
Huisnummertoevoeging herkend door het VHD letter v

Afbeelding 42
Postcode herkend door het VCD
letter V
Huisnummer herkend door het VCD
letter V
Huisnummertoevoeging herkend door het VCD letter V

Afbeelding 43
Postcode herkend door het VHD
letter v
Huisnummer herkend door het VHD
letter v
Huisnummertoevoeging herkend door het VHD letter v

Afbeelding 44
Postcode herkend door het VHD
Huisnummer herkend door het VHD
Huisnummertoevoeging ontbreekt in adres

Afbeelding 45
Postcode herkend door het VHD
Huisnummer niet herkend
Huisnummertoevoeging niet herkend

letter v
letter v
spatie

letter v
spatie
spatie

