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VOORWOORD. · 

In het tijdschrift "Ultra Violet", het kwartaalblad van de Studiegroep voor Postmechanisatie, is veel 
gepubliceerd over de Rotterdamse plaatsnaamcode (de "zwarte streepjescode"). 
Inmiddels zijn nieuwe gegevens beschikbaar gekomen in de vorm van verslagen, rapporten, beschrijvingen 
van apparatuur en fotomateriaal. Enkele nog openstaande vragen kunnen daardoor worden beantwoord, 
terwijl op andere punten aanvullingen en verbeteringen nodig en mogelijk blijken. 

Het bestuur van de Studiegroep vindt in het 25-jarigjubileum van de Studiegroep een goede aanleiding een 
speciale publicatie aan deze in de wereld unieke codering te wijden. 
In deze publicatie wordt echter niet alleen uitvoerig ingegaan op al hetgeen op deze codering betrekking 
heeft, maar ook wordt een overzicht gegeven van de na-oorlogse ontwikkelingen met andere apparatuur 
welke bij de mechanisering van de postverwerking een rol speelt zoals schiftmachines en opzet- 
stempelmachines. 
Tevens wordt aandacht geschonken aan de voorgeschiedenis van de huidige postcode in ons land. 

De reeds in 1968 begonnen studies over de ontwikkeling van een postcodesysteem waren er mede oorzaak 
van dat de plaatsnaamcode al enkele jaren na de invoering door nieuwe ontwikkelingen achterhaald is, Het 
in Rotterdam gebruikte coderingssysteem, waarvan de opzet was om alle grote sorteercentra in ons land van 
soortgelijke apparatuur te voorzien, is daardoor tot Rotterdam beperkt gebleven (lit. 66). 

De geschiedenis van de Rotterdamse plaatsnaamcode begint aan het eind van de vijftiger jaren toen met de 
ontwikkeling van een codeermachine en een sorteermachine op het Dr. Neherlaboratorium (DNL) te 
Leidschendam werd begonnen. De laatste brieven uit Rotterdam met deze code dateren van 15 mei 1981. 
Deze publicatieeindigt op het moment van plaatsing in Rotterdam op 29 juni 1982 van nieuwe codeer- en 
sorteermachines waarbij de alfa-numerieke postcode wordt omgezet in een rode lineaire streepjescode. 

In deze publicatie wordt voortgebouwd op reeds eerder verzamelde gegevens over de plaatsnaamcode 
welke in het kwartaalblad "Ultra Violet" van de Studiegroep voor Postmechanisatie door de toenmalige 
redacteur de heer J. van Scheijen zijn bewerkt (lit. 1). 

Deze publicatie kon slechts tot stand komen door medewerking van velen, zowel binnen als buiten de 
Studiegroep. Leden van de Studiegroep en van Po & Po stelden gegevens beschikbaar van in hun bezit zijnde 
gecodeerde brieven. Van medewerkers van het PTT museum, van het DNL en van oud-medewerkers van 
andere PTT instellingen werd veel informatie verkregen in de vorm van beschrijvingen, verslagen, foto's en 
andere documentatie. Met name wil ik hier noemen mevrouw J. de Bie, mevrouw G. Visser en de heren 
R. Lagerweij en J.E. Westerop van het PTT museum, de heer J.D. Meurink, oud-medewerker van de CWP 
en vooral ook mevrouw A. Doelman en de heer P.C. van der Kraan van het DNL. Voorts ook mevrouw 
M.J. Vrijaldenhoven-Oostra, de heer J.M.A.G. Stroom en de heer D. IJspeerd die veel gegevens ter 
beschikking hebben gesteld en onderdelen van de tekst kritisch hebben doorgenomen. Aan allen die op 
enigerlei wijze hebben meegewerkt: heel hartelijk dank! 

Leidschendam, voorjaar 1994 W.G. van der Kooij. 
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1. INLEIDING. 

De te bestellen binnenlandse briefpost groeide per jaar van 1. 940. 000. 000 stuks in 195 9, via2.23 0.000. 000 
in 1962 tot 3.281.000.000 stuks in 1974 (lit. 2). Om het streven "'s Avonds gepost, 's morgens besteld" bij 
deze steeds toenemende stroom van post waar te kunnen blijven maken, is mechanisering onontkoombaar. 
Tussen de buslichtingen aan het begin van de avond en het vertrek van de eerste nachtposttreinen liggen 
slechts enkele uren. In een dagelijkse race tegen de klok moesten in die korte periode op de toenmalige 
districtspostkantoren miljoenen poststukken worden verwerkt. 

De belangrijkste handelingen welke na het legen van de postzakken moeten plaats vinden zijn (afb. 1): 

a. Het schiften ofwel het splitsen van de post in stukken welke qua afmetingen, vorm en/of gewicht 
uitsluitend voor handmatige verwerking in aanmerking komen en in stukken welke machinaal ver 
werkbaar zijn. 

b. Het opzetten of het koppen van de post, dat wil zeggen: het plaatsen van alle stukken met de adres 
zijde naar voren en met de postzegel links onder in de hoek ( dus kopstaand). 

c. Het stempelen van de post. 
d. Het sorteren van de post naar plaats van bestemming (expeditie) en naar adres (bestelling van de lokale 

post). 

Alleen het begin en het einde van het postverwerkingsproces, te weten het lichten van de brievenbussen en 
de bestelling bij de geadresseerden, lenen zich niet voor mechanisatie. 

Postpakketten, aangetekende stukken en expressebrieven worden gescheiden van de grote stroom post 
behandeld. Deze soorten post doorlopen dus niet het gemechaniseerde postverwerkingsproces. 
Met behulp van de dubbele brievenbussen vindt een eerste scheiding plaats tussen de lokale post(= bestel 
ling) en de post voor de overige bestemmingen (= expeditie). Grootgebruikers bieden hun post volgens 
afgesproken regels afgebundeld aan; die post behoeft niet meer gestempeld en gesorteerd te worden. Post 
voorzien van een stempelafdruk van een frankeermachine wordt meestal ook gebundeld aangeboden; 
behoeft dus niet meer gestempeld te worden en kan direct naar de sortering. 
Ondanks al deze maatregelen voor speciale typen post vormt de overige te verwerken post, welke 
voornamelijk uit de brievenbussen komt, dagelijks toch nog een gigantische berg. 

In de volgende hoofdstukken wordt in de hierboven aangegeven volgorde a t/m d van de postverwerking, 
nader ingegaan op de verschillende fasen van het verwerkingsproces van post bestemd voor de expeditie. 
Het overzicht bestrijkt globaal de periode van 1950 tot 1982. 
De nadruk ligt daarbij vooral op de in het districtspostkantoor (DPK) Rotterdam in de jaren 1965 tot 1981 
gebruikte machines voor postverwerking op de afdeling expeditie. 
De behandeling van de lokale post valt buiten het kader van deze publicatie omdat voor de verwerking 
daarvan in de hier besproken periode geen verdere mechanisering heeft plaatsgevonden. De voorgenomen, 
maar niet uitgevoerde, verwerking van deze post met gebruikmaking van een matrixcode wordt echter wel 
beschreven in hoofdstuk 6. 
Wel waren er op het districtspostkantoorvan Rotterdam tot omstreeks 1970 nog Transorma sorteermachines 
in gebruik voor de sortering van lokale post. Hierover is elders reeds uitvoerig geschreven. Zie hierover ook 
hoofdstuk 5 en !it. 3. 
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MECHANISCHE SORTERING IN DETAIL 

4 x 8 vakken 
1 

Schift 
machine 

machine- 

geschikt 

Opzet- E]-E}-[}E}G Stapel- 
stempel- -1 1 2 3 4 5 -- tafel 1-----.--l 

machine 

grote 

plaatsen 

Sorteer 
machine* 

Te groot 
Te hoog 

Te lang 
Te klein 

Te zwaar 

C o d e e r m a c h i n e s 

Giro Arnhem 
Giro's-Gravenhage 

Giro Amsterdam 
Ansichtkaarten 

Post zonder zegel 
Geen fosforescerend zegel 

1 
4 x 8 vakken 

Amsterdam 
Rotterdam 

Buitenland 
Hand sortering 

Rest(kleine plaatsen) 

*Nalezing van de code volgt sortering in 64 vakken. Vervolgens bundelen en verzending. 

LP 

Atb. 1: Schematisch overzicht van het postverwerkingsproces. 
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2. DE SPLITSING IN FORMATEN. 

2.0 Inleiding. 

Na het legen van de postzakken is de eerste handeling het scheiden van poststukken welke wèl en 
poststukken welke niet machinaal verwerkbaar zijn. . 
Zowel de stempelmachines als de codeer- en sorteermachines stellen bepaalde eisen aan de maximum èn 
minimum afmetingen van de poststukken, aan de dikte en aan het gewicht (]it. 4). Poststukken met een lengte 
tussen 140 en 240 mm, een breedte tussen 90 en 135 mm, een dikte tot 5 mm en een gewicht tot 40 gram 
zijn machinaal verwerkbaar. De post spreekt in dit verband van "standaard poststukken", 
Voor de splitsing van de post zijn machines ontwikkeld die op verschillende wijze langs mechanische weg 
te grote, te dikke en te zware stukken scheiden van de machinaal te verwerken post. Deze machines worden 
schiftmachine of formaatsplitsmachine genoemd. De Engelse benaming is: culler .. 
Het is wellicht goed te vermelden dat de schiftmachines geen uiterlijke kenmerken op de poststukken 
achterlaten. 

2.1 De schiftmachines in het districtspostkantoor Rotterdam. 

2.1.1 De SEL (Mix und Genest) schiftmachine. 

Omstreeks maart 1961 werd in het districtspostkantoor van Rotterdam de eerste schiftmachine geplaatst. 

t~ i, .. -.. . 

·q . 
·ri 

trv 
&hr 

J ra 
Afb. 2: De SEL (Mix und Geneste) schiftmachine. (foto's coli. M.J. Vrijaldenhoven-Oostra) 
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In sommige publicaties wordt gesproken van een machine van het merk SEL (Standard Elektrik Lorenz), 
in andere van een machine van het merk Mix und Genest ( een tot het SEL-concern behorend bedrijf in 
Berlijn) (Iit, 5 en 6). In ieder geval gaat het om dezelfde schiftmachine (afb. 2). De machine was gekoppeld 
aan een opzet-stempelmachine welke in hoofdstuk 3 .2.2 sub IV wordt beschreven. 
])e werking van deze schiftmachine was globaal als volgt: 
De ongesorteerde post werd uitgespreid op een licht hellend vlak en gleed langzaam naar beneden. Boven 
het hellende vlak was een rondlopende band gemonteerd en wel zodanig dat tussen het hellende vlak en de 
band een smalle spleet was opengelaten. Te dikke stukken gleden tegen die rondlopende band en werden 
door de band zijdelings afgevoerd. Dunnere poststukken gleden onder de band door en vielen door een 
opening aan het ondereinde van het hellende vlak. Via een stelsel van banden, gleuven en geleiders werden 

. te lange stukken afgevoerd. De machinaal wèl verwerkbare poststukken kwamen, gestapeld op één van de 
lange zijden, uit de machine (lit. 6). De machine had een capaciteit van 25.000 poststukken per uur. 

Afb. 3: De Elliott schiftmachine uit 1969. (foto PIT) 
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2.1.2 De Elliott schiftmachine. 

Omstreeks augustus 1969 werd de SEL machine vervangen door een schiftmachine van het Engelse merk 
Elliott. Het PTT -blad "Aangetekend" van 24 september 1969 vermeldde dat Rotterdam met deze machine 
een landelijke primeur had, hetgeen blijkens het vorenstaande in 2.1.1 dus niet juist is! (]it. 7). 
In deze machine werd de post via een stijgende lopende band gestort in het boveneinde van een lange om 
zijn lengte-as draaiende achtkantige trommel, welke hellend was opgesteld (afb. 3). De trommel was 
voorzien van sleuven die breed genoeg waren om dunne en niet al te grote poststukken door te laten .. Te 
grote, te dikke en te zware poststukken gleden naar het uiteinde van de trommel en werden daar opgevangen 
en verder handmatig verwerkt (afb. 4). 

De poststukken welke wèl door de sleuven gingen, werden op een lopende band opgevangen en via een 
stelsel van banden, sleuven en geleiders afgevoerd waarbij de poststukken welke qua afmetingen niet aan 
de minimaal en maximaal te verwerken postformaten voldeden, werden afgescheiden om daarna eveneens 
handmatig verwerkt te worden. De overige stukken waren geschikt voor machinale verwerking en kwamen 
gestapeld op één van de lange zijden uit de machine. Deze machine had een capaciteit van 3 0. 000 poststukken 
per uur en is tot 1979 in bedrijf geweest. 

Afb. 4: De roterende trommel van de Elliott schiftmachine uit 1969. 

(foto PTT Museum) 
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3. HET OPZETTEN EN STEMPELEN VAN DE POST. 

3.0 Inleiding. 

Na het scheiden in machinaal- en niet-machinaal verwerkbare post met behulp van de schift- of 
formaatsplitsmachine dan wel via handverwerking, volgt de volgende fase : het stempelen. 
Elektrische stempelmachines met handmatige postinvoer zijn al vele tientallen jaren in gebruik Vóór het 
gebruik van deze machines moet de te stempelen post reeds opgezet of gekopt zijn. Aan het stempelen van 
de post met een stempelmachine gaat dus altijd het opzetten ofkoppen van die post.vooraf Daarbij worden 
de poststukken met de hand zodanig geordend dat alle stukken achter elkaar komen te staan met de adreszijde 
naar voren en de postzegel ( of de zegel waarde-opdruk op postwaardestukken) in dezelfde hoekvan de brief 
Daarna worden de poststukken in de stempelmachine kopstaand langs de stempelkop geleid. 
De schiftmachine stapelt alle machinaal verwerkbare poststukken op één van de lange zijden. Bij zo'n stapel 
nog niet gekopte poststukken kan (vanaf de voorzijde van die stapel gezien) de postzegel op vier plaatsen 
voorkomen: 

1. adreszijde naar voren en adres rechtopstaand 
2. adreszijde naar voren en adres kopstaand 
3. adreszijde aan de achterkant en adres rechtop 
4. adreszijde aan de achterkant en adres kopstaand 

: de postzegel zit rechtsboven. 
: de postzegel zit linksonder. 
: de postzegel zit linksboven. 
: de postzegel zit rechtsonder 

Er zijn machines ontwikkeld om een dergelijke stapel ongeordende post geheel machinaal op te zetten en 
af te stempelen. In die machines wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke kenmerk van alle 
poststukken: de postzegel of de daarvoor in de plaats komende zegel waarde-opdruk bij postwaardestukken. 
Om de postzegel voor een machine herkenbaar te maken, wordt de postzegel op een bepaalde manier 
geprepareerd: er wordt een door een machine te herkennen kenmerk op de postzegel of in het 
postzegelpapier aangebracht. Er zijn ook machines ontwikkeld welke niet geprepareerde postzegels kunnen 
herkennen. 

Alle voor het opzetten en stempelen van brieven ontwikkelde opzet-stempelmachines hebben - behoudens 
de wijze van herkennen van de postzegels - ongeveer dezelfde werkwijze. De machines zijn opgebouwd uit 
de volgende functionele onderdelen : 

a. Een separator welke de brieven één voor één van een stapel neemt en de machine invoert via een stelsel 
van horizontaal lopende banden en rollen. 

b. Een detectie-eenheid welke de brieven aan de onderzijde, zowel aan de voorkant als aan de achter 
kant, afzoekt op de aanwezigheid van een postzegel. Wordt de postzegel "herkend" dan wordt de brief 
langs een stempelkop geleid. 

c. Een stempelmechanisme, bestaande uit twee of vier stempelkoppen, welke een langskomende brief 
stempelt. _ 

d. Stapelaars of verzamelbakken waarin de gestempelde post in opgezette vorm terecht komt en een 
stapelaar of een bak voor post welke "niet herkend" is, bijvoorbeeld omdat er geen postzegel is aange 
troffen of omdat de postzegel aan de bovenzijde van de brief zit. Deze poststukken moeten dan nog 
eens in omgekeerde stand door de machine. 

Hierna volgt een korte beschrijving van de in ons land zowel bij demonstraties als in de praktijktcegepaste 
detectiesystemen voor herkenning van de postzegel op een brief met de daarvoor gebruikte zegels en een 
beschrijving van de daarbij behorende opzet-stempelmachines. 
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3.1 Elektrische detectie. 

Hiervoor zijn gelamineerd~ postzegels gebruikt, bestaande uit twee dunne laagjes papier_~et daartussen 
een zeer dun laagje metaalfolie ()it. 8, 9 en 10) .. De detectie-eenheid ( een zendertje) gafb1J het _aantre~en 
van een dergelijke zegel op een brief een elektrische impuls af waardoor het stempelmechamsme m werkmg 
werd gezet, 

3.1.1 Gelamineerde postzegels. 

De volgende gelamineerde zegels zijn alleen voor demonstratiedoeleinden gebruikt (lit. 11) : 

,..~r . .,.,....,,...<••••~•'°·" 
0 ·- . . . . . 

-r~S011~ 
. . . . 

~ 
. . . . . . . . FACING . 

" . . MACHINE . . . . . .. 
'•~~••e••••••••• 

1 2 

C. (. (. :. • ••• t t ,: ~ ( \ 1. : 

' ' ( • . 
( ( ' ( ' ( ' '· ' .. 

'· :: 
' ' ' •. 

3 

L 

2. 

Afb. Sa: Gelamineerde zegels gebruikt voor demonstratiedoeleinden. 

Gedrukt bij een particuliere drukker in 's-Gravenhage in vellen van 25 stuks; kleur: blauw (afb. Sa 
en Sb). 
Gedrukt door de Zweedse postzegeldrukkerij; kleur: lichtgroen (afb. Sa). 
Niet gelamineerde zegels met dezelfde afbeelding zijn vele jaren gebruikt als proef- en testzegel en 
zijn in verschillende kleuren en uitvoeringen bekend. 
Gedrukt bij de firma Joh. Enschede en zonen te Haarlem in vellen van 100 stuks; kleur: blauw. De 
oplage bedraagt 6800 stuks (afb. Sa). 
Niet gelamineerde zegels van dit type zijn sedert 1937 in ons land gebruikt als testzegel en zijn in 
verschillende kleuren bekend. 

Het voor deze gelamineerde zegels gebruikte papier was afkomstig van de firma Neparofa te Rotterdam. 

3.1.2 Opzet-stempelmachine voor elektrisch detectie. 

De firma Marchand-Andriessen te 's-Gravenhage (de firma welke ook de Transorma sorteermachine 
ontwikkelde!) bouwde in de jaren 1948/1949 op verzoek van de PTT een door F. van Marle ing. ontworpen 
opzet-stempelmachine welke voorzien was van een elektrisch postzegeldetectiesyteem (afb. 6). 
De brieven moesten met de hand worden ingevoerd. De machine was voorzien van twee stempelkoppen. 
Brieven waarbij na de eerste doorgang door de machine geen zegel werd aangetroffen, kwamen in een aparte 
stapelaar terecht. Ze moesten daarna met de hand een slag om de lengte-as gedraaid worden en opnieuw 
door de machine worden geleid. De capaciteit was ca. 15.000 stuks per uur (lit. 12). 
Op Hemelvaartsdag 1950 werd op het kantoor van de firma Marchand-Andriessen aan het Prins 
Hendrikplein te 's-Gravenhage een eerste demonstratie met deze opzet-stempelmachine gegeven. Later 
volgden meer demonstraties. Bij de demonstraties werden brieven gebruikt voorzien van gelamineerde 
zegels van de typen I en 2, zoals in hoofdstuk 3. 1.1 beschreven. 
Dezelfde machine werd in het jaar 1955 in samenwerking met de PTT gedemonstreerd op de manifestatie 
E55 te Rotterdam. Als proefzegel werd toen gebruik gemaakt van de gelamineerde zegel type 3, zoals in 
hoofdstuk 3.1.1 beschreven (!it. 13). 
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Afb. Sb: Velletje met 25 gelamineerde zegels gebruikt voor demonstratiedoeleinden. 

(coll. J.M.A.G. Stroom) 
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Afb. 6: De opzet-stempelmachine van Marchand-Andriessen. 

(foto coli. MJ. Vrijaldenhoven-Oostra) 

Hoewel het detectiesysteem technisch goed werkte, vond dit systeem geen weerklank omdat de aanmaak 
van de gelamineerde zegels te duur was. De machine kwam terecht in het Postmuseum. 

3.2 Optische detectie. 

Bij optische detectie wordt de postzegel op een brief via foto-elektrische cellen herkend door het verschil 
in contrast tussen zegel en brief Na "herkenning" van de postzegel wordt de brief langs één van de 
stempelkoppen geleid. Dit systeem wordt ook wel licht/donker herkenning genoemd. 

3.2.1 Postzegels voor optische detectie. 

Voor optische detectie zijn geen speciaal geprepareerde postzegels nodig. Wel stelt dit systeem bepaalde 
eisen aan het ontwerp van de postzegels. Bepaalde kleuren zijn minder geschikt voor optische detectie 
wegens een te gering contrast. Er moet een duidelijke overgang zijn tussen de zegel en de envelop. De 
postzegels moeten daarom bij voorkeur een duidelijke witte rand rond het zegelbeeld hebben. Het Dr. Neher 
Laboratorium (DNL) heeft rond I 954 contrastmetingen uitgevoerd van de destijds meest gangbare 
Nederlandse frankeerzegels. 

3.2.2 Opzet-stempelmachines voor optische detectie. 

I. Op de "Eerste Internationale Postadministratie- en Mechanisatie Tentoonstelling" welke van 29 ok 
tober tot en met 11 november 1956 in Rome werd gehouden, toonde Nederland een laboratoriummodel 
van een opzet-stempelmachine ontworpen door Marchand-Andriessen, Werkspoor en de PTT en ont 
wikkeld in het DNL, waar ook de besturing van de machine was ontworpen (afb. 7) (lit. 14). 
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Bij herkenning van de postzegel op een brief werd die brief mechanisch zodanig gedraaid dat de zegel 
langs de stempelkop werd gevoerd. 
Deze machine vormde het middelpunt van de Nederlandse inzending op deze tentoonstelling en bracht 
het gehele opzetprobleem onder de internationale aandacht. De industrie ging daarna over tot de bouw 
van machines die met normale postzegels gefrankeerde poststukken automatisch konden opzetten. 
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Afb. 7: De opzet-stempelmachine uit 1956 voor de mechanisatie tentoonstelling te Rome. 
Net boven het midden van de foto het grijp- en draaimechanisme voor de brieven. 

(foto coli. M.J.Vrijaldenhoven-Oostra) 

II. De firmaPitney Bowes uit de Verenigde Staten (licentiehouder van Werkspoor-Marchand Andriessen) 
liet de in hoofdstuk 3 .1.2 beschreven opzet-stempelmachine van Marchand-Andriessen door tussen 
komst van Werkspoor overbrengen van het Postmuseum te 's-Gravenhage naar de Verenigde Staten 
om daar deze machine geschikt te maken voor optische postzegeldetectie. · 
Met deze omgebouwde machine werden in de Verenigde Staten succesvolle demonstraties gegeven. 
Het model werd in serie nagebouwd en de Amerikaanse posterijen bestelden er 25 stuks van. De om 
gebouwde opzet-stempelmachine, welke inmiddels de aanduiding "Mark II" had gekregen, kwam 
daarop weer terug in het Postmuseum (lit.15). 

m. Bij een bezoek in 1957/1958 aan de Pitney Bowes fabrieken in de Verenigde Staten zag een Neder 
landse PTT delegatie de onder II beschreven serie van 25 machines voor optische detectiein aanbouw. 
Voor Nederland werd daarna ook een exemplaar van zo'n machine besteld. Op 14 maart 1959 werd 
in hetPostmuseum te 's-Gravenhage een demonstratie met dezemachine gegeven (afb .. 8). Demachine 
werd voor normale post op het expeditiekantoor aan de Rijswijkseweg te 's-Gravenhage gebruikt in 
de maanden maart en april 1959 (afb. 9) (lit.16). 
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Bij deze praktijkproef produceerde 
de machine echter veel niet of op een 
verkeerde plaats afgestempelde post 
stukken, Dit was onder meer een ge 
volg van het feit dat de detector logo's 
van afzenders, welke destijds vaak in 
de linker benedenhoek van de enve 
lop waren aangebracht, aanzag voor 
postzegels zodat het stempel op de 
verkeerde plaats terecht kwam. Het 
zelfde gold ook voor reclame -op 
drukken e.d. op de envelop. In de 
Verenigde Staten had men deze pro 
blemen niet omdat op Amerikaanse 
poststukken minder storende firma 
opdrukken e.d. voorkwamen. Ook 
vertoonden de Nederlandse postze 
gels vaak te weinig contrast met de 
achtergrond van donkere enveloppen 
zodat de postzegel niet herkend werd. 
Deze machine werd voor verdere 
proefnemingen overgebracht naar het 
DNL. 
Daar werden verbeteringen aange- Afb. 8: 
bracht en werd onder meer een sys 
teem voor het herkennen van prent 
briefkaarten ingebouwd om te voor 
komen dat de prentzijde als "postze 
gel" zou worden herkend ()it. 17). In verband met de voorgenomen proeven in Gouda met 
luminescentie detectie werd de machine vervolgens voorzien van een z.g. "dual-system'' (zie 
hoofdstuk 3.3.2 en lit.10). 

De opzet-stempelmachine van Pitney-Bowes, type Mark II, 
tijdens de demonstratie in het Postmuseum op 14-3-1959. 

(foto coli. M.J. Vrijaldenhoven-Oostra) 

Afb. 9: 
Stempel van de Pitney Bowes op 
zet-stempelmachine met optische 
detectie, gebruikt in maart en april 
1959 te 's-Gravenhage. 

IV Omsteeks maart 1961 werd op het districtspostkantoor van Rotterdam een opzet-stempelmachine met 
optische zegeldetectie geplaatst (afb. 10). In sommige publicaties wordt gesproken van een machine 
van het fabrikaat Standard Elektrik Lorenz (SEL ), in-andere van een machine van het merk Mix und 
Genest (behorende tot het SEL concern). De opzet-stempelmachine was voorzien van een 
stempeleenheid van de firma Klüssendorf en was gekoppeld aan de in hoofdstuk 2.1.1 beschreven 
SEL (Mix und Genest) schiftmachine ()it. 5 en 18). Waarschijnlijk is tot deze aanschafbesloten om het 
optische detectiesysteem nog eens te testen met een Europese machine, in de verwachting dat er zich 
nu minder problemen met de afzenderlogo's op de enveloppen zouden voordoen. 
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Afb. 10: 
De opzet-stempelmachine 
van Mix und Genest (SEL) 
met op de achtergrond de 
schiftmachine van dezelf 
de firma (maart 1963). 
(foto PTT museum) 

/. 

Het optische detectiesys 
teem was uit financiëel oog 
punt immers aantrekkelijk 
omdat geen extra kosten be 
hoefden te worden gemaakt 
voor het geschikt maken van 
de postzegel voordezevorm 
van detectie. 
In afbeelding 11 is links een stempel uit 196lvan deze opzet-stempelmachine weergegeven. Rechts 
een afdruk van het machinestempel Rotterdam C.S. uit een "gewone" stempelmachine uit de periode 
1951 tot en met 1959. Het verschil tussen de stempels zit in de periode van gebruik en in de belet 
tering van "Rotterdam C.S." en de stempelvlagtekst (lit.19). Afdrukken van het stempel van deze 
opzet-stempelmachine zijn bekend uit de jaren 1961 en 1965. Er zijn in die jaren ook nog twee andere 
machinevlaggen in deze opzet-stempelmachine gebruikt (lit.19). 
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Afb. 11: Stempelvlag van de Mix und Genest opzet-stempelmachine (links) in vergelijking met 
een stempelvlag van een "gewone" stempelmachine uit een vroegere periode (rechts). 

(links: coll. F.W. van der Wart) 16 



Uit proefnemingen met deze machine bleek dat circa 70% van de machine-geschikte poststukken 
correct werd opgezet en gestempeld. Van de opgezette brieven was ca. 98% goed behandeld. ~e 
fouten moesten hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de separator. Dit onderdeel van de machme 
''pakt" de brieven één voor één van de aangevoerde stapel en plaatst ze achter elkaar in het trans 
portmechanisme, 
De niet opgezette 30% van de post bestond uit dienstenveloppen, giro-omslagen, brieven met firma 
frankeermachinestempels, vensterenveloppen, ongefrankeerde stukken etc. (Iit. 18). 
In het boek" Machinestempels" van F.W. van der Wart wordt deze machine omschreven als 
een "Klüssendorf-briefopzetmachine" ( editie 1991 : stempeltype PE IX, blz 10) (lit. 19). Alleen de 
stempeleenheid was echter van deze firma. 

De PTT is uiteindelijk niet overgegaan tot invoering van het optische detectiesysteem omdat de 
contrastherkenning toch niet voldeed aan de noodzaak poststukken bedrijfszeker en met voldoende 
rendement op te zetten. Het "kenmerken" van de postzegels bleek voor de Nederlandse situatie noodzakelijk 
te zijn (lit. 20). 
Gekozen werd voor kenmerking door middel van luminescentie. Deze keuze werd vergemakkelijkt omdat 
betere en goedkopere luminescerende stoffen beschikbaar waren gekomen. 

3.3. Fluorescentie detectie. 

3.3.0 Algemeen. 

Bij deze detectievorm wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van bepaalde chemische stoffen om tijdens 
bestraling met onzichtbaar ultra-violet licht zichtbaar licht van een bepaald golflengtegebied uit te zenden. 
De reactie verdwijnt onmiddellijk na het uitschakelen van de ultra-violette lichtbron.Foto-elektrische cellen 
in het detectiesysteem van de opzet-stempelmachine reageren op dit oplichten en kunnen zodoende de 
aanwezigheid van een postzegel, welke voorzien is van de chemische stof, aantonen(= detecteren). Na een 
eventuele draaiing om de lengteas komen de brieven in een dusdanige stand dat alle gedetecteerde postzegels 
links of rechts onder zitten. Vervolgens gaan de opgezette poststukken naar het stempel deel van de machine 
en worden automatisch gestempeld. 

Op 4 maart 1954 verkreeg het Staatsbedrijfder PTT octrooi op de zogenaamde "zetzegels" : luminescerende 
zegels als hulpmiddel bij het opzetten van poststukken. Luminescentie omvat de begrippen fluorescentie 
en (in hoofdstuk 3.4 beschreven) fosforescentie. Besloten werd om dit octrooi niet te gebruiken voor het 
verkrijgen van octrooivergoedingen van buitenlandse PTT administraties die van Iuminescerende zegels 
gebruik gingen maken (lit. I 8). 
Het DNL verrichtte in 1954 metingen naar de intensiteit van fosforescerende stoffen met proefstrookjes met 
opgedrukte fosforescerende balken van ca. 2 mm breed (lit. 21 ). Zoals reeds vermeld, gaf de Nederlandse 
PTT aanvankelijk de voorkeur aan het beproeven van het systeem van optische detectie omdat de kostprijs 
van luminescerende stoffen destijds te hoog was om verdere proeven te rechtvaardigen. Toen echter vast 
kwam te staan dat het optische detectiesysteem voor de Nederlandse situatie niet voldeed, werden omstreeks 
1961 de proefnemingen met verschillende Iuminescerende stoffen hervat. 
In oktober 1961 ontving het DNL van de afdeling Controle Postwaarden te Haarlem in verband met die 
proefnemingen 490 enveloppen, elk voorzien van één frankeerzegel gedrukt op fluorescerend papier. De 
zegels, in de zegelwaarden 6 en 3 7 cent, waren gedrukt in ze':en verschillende kleuren. Van elke soort waren 
70 zegels op even zoveel enveloppen geplakt. Al deze stukken zijn na afloop van de proeven naar Haarlem 
geretourneerd (lit. 0 en 22). 
Ook zijn in die periode proeven genomen met fluorescerend papier van de papierfabriek Gelderland-Tielens. 
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- 
Voorts zijn in het begin van 1962 proefnemingen gedaan met briefkaarten voorzien van een fluorescerende 
balk met een breedte variërend van 1 tot en met 5 mm en met briefkaarten voorzien van een fosforescerende 
balk in dezelfde maten. Balken van 5 mm breed gaven in de opzet-stempelmachine de beste resultaten. Voorts 
bleken briefkaarten voorzien van een fluorescerende balk betere opzetresultaten te geven dan de kaarten met 
een fosforescerende balk (!it. 23). 

3.3.1 Fluorescerende postzegels. 

De fluorescerende stof werd tijdens de fabricage verwerkt in de papierbrij. Op dit fluorescerende papier 
werden later de postzegels gedrukt. 
In verband met de voorgenomen proeven met de in hoofdstuk 3.3.2 beschreven opzet-stempelmachine 
werden op 27 augustus 1962 in Gouda en omgeving postzegels gedrukt op fluorescerend papier (het z.g. 
"Lumogen UV" papier van de Deutsche Bundespost) verkrijgbaar gesteld in het type van Krimpen in de 
waarden 4 en 8 cent en in het type Koningin Juliana en profil in de waarde 12 cent (NVPH nummers 774 
- 776). Bij de keuze van het aantal uit te geven postzegelwaarden werd ervan uitgegaan om met een zo klein 
mogelijk aantal soorten postzegels toch een redelijke hoeveelheid machinaal te verwerken postte verkrijgen. 
Met de uitgifte van deze drie zegelwaarden zouden vrijwel alle brieven, drukwerken en beschreven 
prentbriefkaarten door de opzet-stempelmachine verwerkt kunnen worden (!it. 24). Behalve de genoemde 
zegels werden ook de postzegel van het type van Krimpen in de waarde 6 cent en de postzegels met de 
beeltenis van Koningin Juliana en profil in de waarden 15, 20, 25, 30 en 50 cent op fluorescerend papier 
gedrukt. De bedoeling was deze zegels slechts uit te geven wanneer bij de proeven zou blijken dat 
onvoldoende post van fluorescerende zegels was voorzien (!it. 25). Zie verder hoofdstuk 3 .3 .2. Deze zegels 
werden echter niet uitgegeven. Aanvankelijk was aangenomen dat de hele oplage vernietigd was. Uit recent 
onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn. Het PTT museum beschikt over één vel van elk van deze zes 
waarden (lit. 26 en 27) ! 
In het kader van proeven met het z.g "dual system" (hoofdstuk 3.3.2) zouden de uit te geven postzegels op 
fluorescerend papier worden gedrukt en zouden de briefkaarten van 8 cent worden voorzien van een 
fosforescerende balk van 5 x 22 mm links van het zegelbeeld. Tijdens het bedrukken van de briefkaarten met 
balken van fosforescerende inkt ontstonden echter druktechnische problemen met deze inkt. Daarom werd 
besloten de verdere oplage van de briefkaarten te voorzien van balken van dezelfde afinetingen echter 
gedrukt met fluorescerende inkt. Van de totale oplage van de briefkaarten van ruim 500.000 stuks is 
ongeveer 20% bedrukt met een balk van fosforescerende inkt. Beide typen briefkaarten zijn in Gouda 
verkocht (lit. 28). 

3.3.2 Opzet-stempelmachines voor fluorescentie detectie. 

De in hoofdstuk 3 .2.2 sub III beschreven opzet-stempelmachine van Pitney Bowes werd op het DNL door 
medewerkers van Pitney Bowes, het DNL en Werkspoor omgebouwd tot een z.g. "dual system". Dat 
betekende dat de machine geschikt gemaakt werd zowel voor fluorescerentie detectie als voor fosforescentie 
detectie (zie hoofdstuk 3.4 en lit. 10). Met deze omgebouwde machine zijn veel proeven op het DNL 
genomen. Dit gebeurde onder meer met de in 3.3.0 beschreven fluorescerende zegels van 6 en 37 cent en 
met de briefkaarten voorzien van fluorescerende- respectievelijk fosforescerende balken. 

Afb. 12: 
Stempel van de Pitney-Bowes opzet-stempel 
machine van de proefuit 1960 te 's-Gravenhage 
op een briefkaart met een fosforescerende 
laag over het gehele zegelbeeld. 
Stempeldatum : 28 april 1960. 

(coli. M.J. Vrijaldenhoven-Oostra) 
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· · Van de proeven zijn-voorzover bekend" geen stukken bewaard gebleven. Wel zijn twee briefkaarte~_met 
een doorP itney Bowes aangebrachte fosforescerende overdruk (z.g. "all over" fosforescentie, waarbij het 
gehele zegelbeeld bedekt was met de fosforescerende laag, zie ook 3.5) bekend met het van de opzet 
stempelmachine afkomstige stempel : 's-Gravenhage 28 april 1960 15.00 uur (afb. 12). Het stempel is geli~k 
aan dat van de proeven met de Pitney Bowes opzet-stempelmachine voor optische detectie (afb. 9) (zie 
hoofdstuk 3 .2.2 sub III). Het detectiedeel van de machine was uitschakelbaar. Dit kan worden afgeleid uit 
afdrukken van dit stempel (van 28 april 1960) op voor diverse testen gebruikte prentbriefkaarten met zegels 
van het type van Krimpen op normaal papier (afb. 13). 

Afb.13: 
Deel van de adreszijde van een 
ansichtkaart gebruikt bij het tes 
ten van de Pitney-Bowes opzet 
stempelmachine met optische post 
zegel detectie (28 april 1960). 

Direct na de uitgifte van de fluorescerende zegels is het DNL in Gouda gestart met het testen van de opzet 
stempelmachine met "levende post" (afb. 14). Van maandag tot en met vrijdag werd vanaf de datum van 
uitgifte van de postzegels tot medio november 1962 de verspreidingsdichtheid van de fluorescerende zegels 
bepaald aan de hand van de machinaal te verwerken poststukken. De post werd daartoe wèl door de opzet 
stempelmachine gevoerd maar niet afgestempeld (lit. 24)! Na ongeveer drie maanden bleek een voldoende 
aantal poststukken van fluorescerende zegels te zijn voorzien om definitief met de proef te starten. Circa 
65% van de poststukken was toen van fluorescerende zegels of van een fluorescerende balk voorzien. Het 
niet opgezette deel van de post betrof voornamelijk brieven zonder postzegel (dienstposten giro-omslagen) 
en stukken met niet-fluorescerende zegels (Europazegels en Kinderzegels). Tijdens de DNL proef werden 
nog enkele kleine verbeteringen aan de machine aangebracht. 

Afb. 14: 
De Pitney-Bowes opzet-stempel 
machine met fluorescentie detectie 
in Gouda (1962). 

(foto coll, MJ. Vrijaldenhoven-Oostra) 
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De machine had twee stempelkoppen. De brieven moesten met de hand worden ingevoerd. Brieven waarbij 
de postzegel zich aan de bovenkant bevond kwamen na doorgang ongestempeld in een aparte stapelaar 
terecht en moesten met de hand 180 graden worden gedraaid om daarna nog een keer door de machine te 
gaan. De eerste gestempelde stukken zijn bekend van 8 november 1962. De laatste stukken dateren van 15 
januari 1963 (afb. 15) (lit. 15). 

~.~~i:?',: :' ~~~~7. 

~ :. :.· . .. . 
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Afb. 15: Stempelafdrukken van de proef met de Pitney-Bowes opzet-stempelmachine te Gouda (1962). 

(coli. Ml Vrijaldenhoven-Oostra) 

Door de beperkte omvang van de post in Gouda werden per dagelijkse verwerkingscyclus gemiddeld slechts 
5000 poststukken behandeld. 
De proeven in Gouda hadden een bevredigend resultaat. Wel werden er problemen ondervonden, onder meer 
bij het transport van fotoprentbriefkaarten door de machine. Ook gaven enveloppen van met name 
visitekaartjes moeilijkheden omdat deze soms zo sterk fluoresceerden (als gevolg van een z.g. "witmaker", 
ook een fluorescerende stof, in het papier) dat het door de fotocel in de detectie-eenheid opgevangen 
oplichtsignaal hiervan vrijwel even sterk was als het oplichtsignaal van de postzegel zelf Het gevolg was 
verkeerd opgezette poststukken en/of op een verkeerde plaats afgestempelde poststukken. Verder kwam 
het voor dat een brieften onrechte in het nulvak (= het vak voor niet herkende poststukken) terecht kwam 
door een te laag geplakte postzegel (!it. 24). 
Na de gunstige resultaten van de proeven in Gouda werd een proef op grotere schaal en in een groter postaal 
centrum overwogen. Hiervoor werd Rotterdam gekozen (zie hoofdstuk 3.4.2 en !it. 29 en 30). 
De PTT koos uiteindelijk niet voor fluorescentie detectie maar gaf de voorkeur aan fosforescentie detectie 
(hoofdstuk 3.4), onder meer in verband met de genoemde problemen met de witmakers in het papier van 
de enveloppen en omdat men vreesde dat de opkomst van fluorescerende stoffen gebruikt bij het drukken 
van logo's en reclameboodschappen op enveloppen tot problemen bij de detectie zouden leiden (Iit. 0). Bij 
de keuze heeft mogelijk mede een rol gespeeld dat de beschikbare fosforescerende stoffen druktechnisch 
beter te verwerken waren. 

3.4 Fosforescentie detectie. 

3.4.0 Algemeen. 

Bij deze detectievorm wordt gebruik gemaakt van chemische stoffen welke bij bestraling met onzichtbaar 
ultra-violet licht oplichten en na het uitschakelen van de lichtbron nog een korte tijd (van enige milliseconden 
tot meerdere seconden) nalichten met zichtbaar licht van een bepaalde golflengte(= een bepaalde kleur). 
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' 
De fosforescerende stof kan op verschillende manieren aangebracht worden : 
* tijdens de papierfabricage in de oppervlaktelaag ( de z.g. strijklaag) van het papier. 

· * in de drukinkt. 
* bij het drukken van de postzegels als een extra laag ( een coating) over het zegelbeeld. 
Foto-elektrische celllen in het detectiesysteem van de opzet-stempelmachine reageren op het nalichten van 
de fosforescerende stof 

3.4.1 Fosforescerende postzegels. 

In 1954 werden op het DNL de eerste proeven genomen met fosforescerende stoffen ten behoeven van 
postzegeldetectie. Die stoffen waren toen echter te duur voor grootschalige toepassing (lit. 20). In 1962 
werden opnieuw proeven genomen om te komen tot de aanmaak van fosforescerende postzegels. Deze 
proeven waren toen weinig succesvol. 

Afb. 16: Testzegels op fosforescerend papier gedrukt door Joh. Enschede en zonen in 1966. 

Omstreeks 1966 werden de proefnemingen hervat omdat inmiddels betere fosforescerende stoffen (o.a. op 
basis van zinksulfide) ter beschikking waren gekomen. Drukproeven zijn onder meer bekend op papier 
(voorzien van zinksulfide) afkomstig van Radium-Chemie uit Teufen in Zwitserland (lit. 31 en 32). 
Ook de firma Joh. Enschede en zonen te Haarlem heeft in 1966 proefzegels gedrukt (in de vorm van een 
breed Andreaskruis) op fosforescerend papier, onder meer in de kleuren zwart, lichtblauw en donkerblauw . 
Ten aanzien van deze laatste proefzegels werd aangetekend : "Ten behoeve van de postsortatie in Berlijn" 
(lit. 0). Deze aantekening had betrekking op de voorgenomen aanschaf van een SEL opzet-stempelmachine 
voor het DPK Rotterdam (zie hoofdstuk 3.4.2 sub I). In afbeelding 16 zijn de Haarlemse zegels 
(oorspronkelijke kleur: lichtblauw) weergegeven. Ze werden gedrukt in vellen van 100 zegels (10 bij 10 
zegels). Verder werd onder meer ook onbedrukt fosforescerend papier gebruikt. 
Op hetDNL werden vele proeven genomen met testzegels voorzien van verschillende soorten fosforescerende 
stoffen in een variërende dekkingsgraad en op verschillende wijzen verwerkt. In afbeelding 17 zijn Zwitserse 
proefzegels voorzien van een fosforescerende laag (velletje van 36 zegels; 6 bij 6 zegels) weergegeven. Er 
werden ook andere Zwitserse proefzegels gebruikt (lit. 0). 
In Nederland werd bij het drukken van postzegels aanvankelijk gekozen voor het aanbrengen van de 
fosforescerende stof als een onzichtbare laag ( een coating) over het zegelbeeld ( op de postzegel te zien als 
een glanzende laag). Later ging men over tot het gebruik van het zogenaamde "Harrison-papier", waarbij 
de fosforescerende stofin het papieroppervlak (in de z.g strijklaag) zelf werd verwerkt en waarmee betere 
drukresultaten verkregen werden. 

Begin februari 1967 werden in de postdistricten Rotterdam en 's-Gravenhage postzegels uitgegeven met de 
beeltenis van Koningin Juliana en profil in de waarden van 12, 15, 20 en 45 cent (NVPH nummers 618b, 
619b, 621 b en 628b ). Over het zegelbeeld was een fosforescerende coating aangebracht. In afbeelding 18 
zijn deze zegels met de etsingnummers van de eerste oplage op fosforescerend papier weergegeven (lit. 33). 

21 

r ,,, 
,p 

• ,f> 
f,: 

1 

p 
1 p 

5'i 
Pr 

·~ 

1 

~ ~- 
·~ 
p 

1 

1b 
1b 
lt; 

I::" 
c 

. ël 
t 
b 
1::. 
~ 

~ 

[~ 

!~ 
!~ 

'@::, 
~ 

~ 
)~- 

'~-: 



E 

.. 
t 1t it f - 1! - it - - - - - - - - - - - - - - 

- ............................................. -- 

E 

······ ~~~~ 

E 

........... - ...... - - -···· - - - ~ 

1t - it - 1t - 1t - 1! - f . - - - . - - - . - . . . - . - - - - - - - . - - - . - . . . . - - - - . - . . . . . . - . ..•... . . . . . . . 
E : . . . . . . . . . . .... . .. ····································---. ·- . . . • . . 
E : 

. - it 
. it 

. 1t . 1t 
. i . it . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .. . . . . . - . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ ~ •..........•. . ..... .. . ... . . - .. 
1-11 

it 
. itl! f . 1t . 

1t 
. 

it . . . . . . . - - - . . - . . - - . - - . . - - - - . - - " . - - All - 

E 

. - - . ... .... •.••·· ....... ··• . 
~ 

1t - i 1t 1t 1t t' - - - - - " . 
" - 
.................. , ' . - . 

E E E E E E 
• 

Afb. 17: Velletje Zwitserse proefzegels gedrukt op fosforescerend pa pier. 

(coll. W.G. van der Kooij) 
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Afb.18: Zegels met beeltenis van koningin Juliana en profil voorzien van een fosforescerende coating. 

De briefkaart van 15 cent en het luchtpostblad van 45 cent werden voorzien van een fosforescerende balk 
van· 5 x 22 mm links van het zegelbeeld. Een deel van de oplage van de op 2 mei 1967 uitgegeven 
Europazegels (NVPH nrs. 884-885) werd op fosforescerend papier gedrukt. Geleidelijk aan werden alle 
nieuw uit te geven Nederlandse postzegels èn de nog gangbare waarden van de Koningin Juliana en profil 
serie op fosforescerend papier gedrukt omdat ook de andere DPK'en van opzet-stempelmachines werden 
voorzien. Zie voor de postzegels de "Speciale catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen" (lit. 34). 
De op 3 0 september 1969 uitgegeven Erasmuszegel (NVPH nr. 931) werd gedrukt met fosforescerende inkt. 
Deze wijze van verwerking van de fosforescerende stof is duurder dan die van het coaten van het papier 
omdat bij het drukken meer fosforescerende stofnodig is. Ook zijn niet alle kleuren voor deze verwerkingswijze 
van de fosforescerende stof geschikt (lit. 31 ). 

, Voor het gebruik van de briefkaarten van 8 cent met een fosforescerende balk van 5 x 22 mm links van het 
zegelbeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1. 

3.4.2 Opzet-stempelmachines voor fosforescentie detectie. 

I). De SEL opzet-stempelmachine. 

In een DNL nota van 31 maart 1965 was sprake van een eind 1965 (!) te starten bedrijfsproef met 
fluorescerende postzegels en van een opzet-stempelmachine van het Duitse fabrikaat SEL (lit. 35). 
Pas omstreeks november 1967 werd op de afdeling Expeditie van het districtspostkantoor Rotterdam 
een opzet-stempelmachine van het fabrikaat Standard Elektrik Lorenz (SEL) geplaatst. Deze vertra 
ging was waarschijnlijk een gevolg van een later in 1965 genomen besluit alsnog over te gaan op het 
gebruik van fosforescerende zegels. Deze SEL-machine was dan ook ingericht voor fosforescentie 
detectie ()it. 36 en 37). 
De machine had vier aftasters met foto-elektrische cellen en vier stempelkoppen van het stempeltype 
"Klüssendorf". Er was een automatische toevoer van brieven van de schiftmachine naar de opzet-stem 
pelmachine. Indien na het passeren van de eerste twee aftasters geen postzegel was aangetroffen om 
dat deze zich aan de bovenzijde van de brief bevond, werden de brieven in de machine een slag ge 
draaid en langs een tweede serie aftasters en stempelkoppen geleid. De machine had een capaciteit 
van ongeveer 3 0.000 poststukken peruur. Het detectiedeel was uitschakel baar. Het Klüssendorfstempel 
kon daardoor bijvoorbeeld ook voorkomen op dienstpost. De in afbeelding 19 weergegeven afstem 
peling dateert van 8 november 1967 (de eerste dag van gebruik van dit stempel) op een brief uit de 
collectie van het PTT-museum. 
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Atb. 19: Stempel van de eerste gebruiksdag van het Klüssendorfstempel in 
de SEL opzet-stempelmachine te Rotterdam: 8 november 1967. 

Als gevolg van het in gebruik nemen van de opzet-stempelmachine kwamen de giro-enveloppen in de 
z.g. "nulvakstapelaar" terecht omdat deze enveloppen niet voorzien waren van fosforescerende zegels 
of balken. 
Deze enveloppen moesten met de hand worden opgezet en (aan de hand van de kleur van de enve- 
loppen) worden gesorteerd op girokantoor van bestemming. Na een studie met medewerking van 
het DNL werd omstreeks 1972 besloten de giro-omslagen te voorzien van een detectiekenmerk in de 
vorm van twee fosforescerende balken. Voor Arnhem was de afstand tussen die balken ongeveer 70 
mm en voor 's-Gravenhage ongeveer 105 mm (lit. 38 en 39). 
Ten behoeve van de proefnemingen met de Toshiba opzet-stempelmachines in het DPK Amsterdam 
aan het einde van 1971, werden tevoren giro-omslagen, voorzien van een soortgelijk detectiekenmerk, 
verspreid onder de rekeninghouders in Amsterdam en omgeving. 
N.B. : De afstand tussen de fosforescerende balken op de enveloppen van 1972 is niet gelijk aan die 

van de huidige in gebruik zijnde giro-omslagen! 

Het DNL ontwikkelde een detectie-eenheid welke in de opzet-stempelmachines werd ingebouwd. 
Deze detectie-eenheid "herkende" de giro-omslagen aan de onderlinge balkafstand en de giro-enve 
loppen kwamen na het passeren van het stempelmechanisme in afzondelijke stapelaars terecht (afb. 
21). De machine werd tevens voorzien van een inrichting voor het herkennen van prentbriefkaarten. 
Deze kaarten werden herkend door het meten van het verschil in reflectie tussen voor- en achterzijde 
van de kaarten. Ook deze kaarten kwamen in een aparte stapelaar terecht. Prentbriefkaarten werden 
aldus uit de grote stroom te coderen poststukken gelicht om later apart te worden verwerkt. De ma 
chine in Rotterdam had afzonderlijke tellers voor het aantal giro-enveloppen bestemd voor Arnhem 
en voor 's-Gravenhage. In afbeelding 20 is een giro-envelop met een Rotterdams Klüssendorfstempel 
weergegeven. De beide fosforescerende balken zijn ingetekend! 

J 

1o5' t'I\M. 

Atb. 20: Giro-envelop met het Kliissendorfstempel van de SEL opzet-stempelmachine. 
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Afb. 21: De SEL opzet-stempelmachine uit Rotterdam met de drie aangebouwde stapelaars. 

(foto PIT museum) 
II). De Toshiba en de NEC opzet-stempelmachines. 

In maart 1978 werd de SEL opzet-stempelmachine op de afdeling Expeditie van het DPK Rotterdam 
vervangen doortwee opzet-stempelmachines (met twee schiftmachines) van het Japanse merkToshiba. 
Ook deze Toshiba opzet-stempelmachines waren ingericht voor fosforescentie detectie en voorzien 
van een detectiesysteem voor het herkennen van giro-enveloppen. 
De eerste stempelafdrukken zijn bekend van 13 maart 1978; bij een deel van die afdrukken is de stem 
pelvlag (bestaande uit vijf golflijnen) per abuis rechts in plaats van links van het datumstempel ge 
plaatst (afb. 22). 

Afb. 22: 
Stempel van de Toshiba opzet 
stempelmachine met de stem 
pelvlag rechts (13 maart 1978). 

(coli. J. Oosterboer) 
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Hieronder volgt een overzicht van de in de periode 1971 tot 1980 geplaatste opzet-stempelmachines 
op de Expeditieknooppunten (EKP) in Nederland. De machines zijn van de Japanse fabrikanten NEC 
en Toshiba. Tegelijkertijd zijn schiftmachines van dezelfde merken op die EKP 'en geplaatst (lit, 40). 

EKP Amsterdam 1971 2 Toshiba machines* 
EKP 's-Gravenhage 1975 1 NEC machine 
EKP Zwolle 1976 1 NEC machine 
EKP Amsterdam 1977 2 NEC machines 
EKP Rotterdam 1978 2 Toshiba machines 
EKP Groningen 1978 1 NEC machine 
EKP Arnhem 1979 2 NEC machines 
EKP Haarlem 1979 1 NEC machine 
EKP 's-Gravenhage 1979 1 NEC machine erbij 
EKP 's-Hertogenbosch 1979 1 NEC machine 
EKP Zwolle 1980 1 NEC machine erbij 
EKP Roosendaal 1980 1 T oshiba machine 

*=Deze opzet-stempelmachines hadden een afwijkend stempel ( afb. 23). Alle andere NEC en Toshiba 
machines hadden een stempel gelijk aan dat weergegeven in afbeelding 22 (maar dan wel met 
de stempelvlag links !!). 

De overige Expeditieknooppunten werden in een later stadium van opzet-stempelmachines en van 
schiftmachines voorzien. 

Afb. 23: 
Stempel van de Toshiba opzet-stempel- 
machine uit Amsterdam. 

- 

3.5 Demonstratiezegels van Pitney Bowes. 

Aan het slot van dit hoofdstuk over fosforescerende zegels wordt nog aandacht geschonken aan de demon 
stratiezegels van de Amerikaanse firma Pitney Bowes. 

Eind 1960 deed deze firma via Werkspoor te Amsterdam een voorstel aan de Nederlandse PTT om voor 
de opzet-stempelmachines fosforescentie te gaan gebruiken voor het herkennen van postzegels en 
postwaardestukken en fluorescentie voor het herkennen van stukken voorzien van een afdruk van een 
frankeermachine. Dit voorstel ging vergezeld van een rapport over de bevindingen met fosforescerende 
zegels. Alle poststukken zouden met 100 % (!) betrouwbaarheid door de opzet-stempelmachine kunnen 
worden herkend. Voorts was een groot aantal ongebruikte Nederlandse postzegels en postwaardestukken 
bijgevoegd welke op verschillende wijzen met de fosforescerende stof (bekend onder de naam "Helecon '') 
waren behandeld (!it. 41). 

- 
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Bijgevoegd waren exemplaren van : 

rnr 
irrr,, 

A). Postwaardestukken. 
De briefkaart van 8 cent (afb. 24) en het luchtpostblad van 30 cent, waarbij het zegelbeeld plus een 
ongëveer twee mm brede rand rondom het zegelbeeld bedekt waren met de fosforescerende stof 

B). Postzegels met over het gehele zegelbeeld een fosforescerende laag. 
Cijfertype van Krimpen : de waarden 1, 4, 5, 6 en 8 cent. 
Koningin Juliana en profil : de waarden 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 en 37 cent. 
Gelegenheidszegel "Schroeder van de Kolk" : de waarde van 12 cent (NVPH 743). 

C). Postzegels met één fosforescerende balk links over het zegelbeeld. 
Cijfertype van Krimpen : de waarde van 6 cent. 
Koningin Juliana en profil : de waarde van 35 cent. 

D). Postzegels met twee fosforescerende balken, links en rechts over het zegelbeeld 
Cijfertype van Krimpen : de waarde van 4 cent. 
Koningin Juliana en profil : de waarde van 25 cent. 

De firma Joh. Enschede en zonen te Haarlem heeft drukproeven op stroken postzegelpapier (zonder 
watermerk) uitgevoerd met een toenemende dosering van de door Pitney Bowes beschikbaar gestelde 
fosforescerende inkt (lit. 23). Bij proefnemingen op het DNL met de onder 3.3.0 beschreven briefkaarten, 
voorzien van respectievelijk fluorescerende en fosforescerende balken in diverse breedten, bleek de 
voorkeur uit te gaan naar de fluorescerende inkt van de firma Enschede boven de fosforescerende inkt van 
de firma Pitney Bowes (lit. 23 en 28). Niet bekend is of bovengenoemde zegels gebruikt zijn bij 
proefnemingen in Nederland. 
Voor het gebruik van de briefkaart van 8 cent met algehele fosforescerende dekking wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3.3.2 (afb. 12). 

BRIEFKAART 

AFZ :-~··:· . 
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............................................................................. 
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Afb. 24: Briefkaart met een fosforescerende laag over het gehele zegelbeeld. 

L1' 1• 
IJl 
er 
!P 
'.~ 1'9r 

27 

l 
lilt: 
[ic.;. 
lfb, 

rr 

i~ 
li:11 
~I 

~ 

~ 

~ . 
~ 

b 
b 
b 
~ 

~· 
~ 



4. HET CODEREN EN SORTEREN IN ROTTERDAM. 

4.0 Inleiding. 

Op de afdeling Expeditie van de districtspostkantoren is het sorteren van de post naar plaats van bestemming 
het meest arbeidsintensieve deel van het postverwerkingsproces. Juist bij deze werkzaamheden bestaat grote 
behoefte aan mechanisering en automatisering. 
De ideale situatie is de volgende: compact gebouwde sorteermachines lezen de adressen automatisch en 
deponeren een brief daarna eveneens automatisch in een met de bestemming overeenkomend sorteervak. 
Hoewel reeds in de zeventiger jaren proeven zijn genomen met het lezen van adressen, is het automatisch 
lezen pas goed op gang gekomen na het invoeren van de postcode en de ontwikkeling van automatische lees 
en indexeermachines. Voorwaarde daarbij is echter dat het adres in machineschrift op het poststuk is 
aangebracht. 
Het automatisch lezen van handgeschreven adressen geeft veel meer problemen in verband met de grote 
variatie in handschriften. Pas in januari 1992 wordt melding gemaakt van een praktijkproef op het 
Expeditieknooppunt van 's-Gravenhage met het automatisch lezen van handgeschreven postcodes op 
briefkaarten welke voorzien zijn van een postcodekader (!it. 42). 
In het begin van de zestiger jaren was het technisch nog niet mogelijk adressen in machineschrift dan wel 
met de hand geschreven adressen machinaal te lezen. Om automatisch sorteren toch mogelijk te maken is 
een tussenstap nodig: het omzetten van de plaatsnaam in een code welke door zijn vorm en plaats op de brief 
wèl machinaal gelezen kan worden. Dit omzetten van de plaatsnamen in een machinecode noemt men 
coderen. Sinds het gebruik van de alfa-numerieke postcode wordt de postcode omgezet in een machinecode 
en wordt gesproken van indexeren (zie hoofdstuk 7.2). · 
Voor het coderen is een codeermachine nodig welke de plaats van bestemming in het adres van een poststuk 
omzet in een machinecode en deze code op het poststuk afdrukt. De machinecode wordt vervolgens in de 
sorteermachine "gelezen", waarna de brief automatisch wordt getransporteerd naar een met de plaats van 
bestemming overeenkomend sorteervak. 
In 1957 begon het DNL met de ontwikkeling van een besturingsschakeling voor een brievensorteermachine. 
De sorteermachine diende geschikt te zijn om een van een machinecode voorzien poststuk geheel 
automatisch te verwerken (lit. 43). Omstreeks de jaarwisseling 1959/1960 kreeg het DNL opdracht tot de 
bouw van proefmachines voor codering, de automatischevoorverdeling en de sortering van brieven (]it. 44). 
De voorverdeelmachine was bedoeld als schakel tussen de codeermachines en de sorteermachine. De 
voorverdeelmachine zou ongecodeerde stukken voor bestemmingen met grote aantallen post welke uit de 
codeermachine kwamen in I O of meer richtingen verdelen. Daardoor zou er ruimte in de sorteermachine 
vrijkomen voor andere bestemmingen. Door aanpassingen van het sorteerplan kon echter volstaan worden 
met 6 voorsorteerrichtingen. Omdat dit aantal technisch in de codeermachine zelf te verwezenlijken was, 
werd het ontwikkelen van een aparte voorverdeelmachine stopgezet (]it. 45). 

4.1 De opzet van het codeer- en sorteersysteem. 

De code zoals die in eenDNLrapport van 1959 voorkomt (lit. 43), bestaat uit codeblokken met zes streepjes. 
Voor de zes streepjes zijn negen posities op een gelijke onderlinge afstand beschikbaar. De streepjes hebben 
een lengte van 6 mm, een dikte van 0,4 mm en een onderlinge afstand van 1,25 mm. 
De negen posities waarop een streepje kan voorkomen kunnen van rechts naar links worden genummerd 
van 1 t/rn 9. De posities 1,5 en 9 bevatten altijd een streepje-Deze posities zijn bestemd voor besturing van 
de codeleeskop in de sorteermachine. De plaatsen 2,3 en 4 bevatten de eigenlijke code(= de bestemmings 
informatie), terwijl op de plaatsen 6, 7 en 8 die code wordt herhaald in inverse (omgekeerde) vorm ter 
controle van de bestemmingsinformatie. Dat wil zeggen: komt op positie 2 een streepje voor dan blijft positie 
6 blank enz. De bestemmingsinformatie op de posities 2, 3 en 4 bestuurt diverse wissels waardoor het 
poststuk uiteindelijk in het juiste sorteervak terecht komt. 
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Op dezewijze kunnen acht verschillende combinaties worden gevormd zoals in overzicht l is weergegeven. [îfr 
Terwille van de duidelijkheid geeft hier (en ook in het vervolg van deze publicatie) een punt in het 
codepatroon het niet aanwezig zijn van een streepje op die plaats aan! (fr 

0~ 

• Positie van de streepjes van Waarde van de streepjes 
rechts naar links te lezen: op de posities 2, 3 en 4 

987654321 

111.1 .• 11 
11.11.1.1 
11 •• 1.111 
1.1111"1 
1- 1 . 11 . Il 
1"1111.1 
1---11111 
11111 ... 1 

4 2 1 

. . 1 0+0+I=l 

. 1 . 0+2+0=2 

. 1 1 0+2+1=3 
1 . . 4+0+0=4 
1 1 4+0+1=5 
1 1 . 4+2+0=6 
1 1 1 4+2+1=7 
. . . 0+0+0=8(of0)* 

* zie hoofdstuk 4.4.1 

Voorbeeld: 

BlokD: 

BlokC: 

BlokB: 

1 . . . 

1 

1 . . 11 

1 Il 
1. 1111.1 

Blok A : 1 . . . t 1 1-11 
' ' ' ' 1 1 1 1 

~\""-~ 
1 

1 l 1 1 1 1 
controledeel 4 2 1 

start start start 

BlokB: 

BlokA: 

• • 1 

• • • 

1 1 • 

1 1 1 

Overeenkomend met 
met het cijfer: 

-~ - 

=~ngelo 

fffr. 
ir.- 
• p 

1 

[I> 

Overzicht 1: Codesleutel voor de Rotterdamse plaatsnaamcode. 
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Met twee codeblokken zijn er 8 x 8 = 64 mogelijkheden en bij het gebruik van 4 codeblokken zîjn er intötaal 
84 = 4096 verschillende combinaties mogelijk. De code wordt aangebracht in vier onder elkaar staande 
blokken boven aan de brief en wel links van het poststempel op ongeveer 85 mm van de rechterzijde van 
de envelop (afb. 26). De ruimte links van de postzegel wordt al sedert vele jaren door de PTT in 
stempelvlaggen "geclaimd" voor postale doeleinden .. In stempelvlaggen wordt hiervoor door de PTT 
"reclame" gemaakt; in afbeelding 25 een tweetal voorbeelden respectievelijk uit 1941 en 1975 (lit. 19). 

~\/ . 

LAAÏ 10'Jll DE POST LAMC, 
GEH::!':LEN GOVEi~KANT 1 

mn i L1c" -----. --------------· - L-=--------~~---· . .. : 

Afb. 25: Machinestempels met de stempelvlag "Laat voor de post langs de gehele boven 
kant 4 cm vrij" resp. "4 cm langs de bovenkant vrijlaten voor de post". 

De vier codeblokken worden van onder naar boven aangeduid met de letters A, B, C en D. Met de 
codeermachines konden 64 voor Rotterdam belangrijke bestemmingen van een plaatsnaamcode worden 
voorzien; daarvoor waren dus twee codeblokken per plaatsnaam nodig. Het toetsenbord van een 
codeermachine bevatte daartoe 64 met voor die bestemmingen overeenkomende toetsen. De sorteermachine 
had 64 sorteervakken (ofloketten). Met deze 64 plaatsen kon 70 tot 75% van de machinaal te verwerken 
post gecodeerd worden. De overige machinaal te verwerken post was bestemd voor Rotterdam (stad), twee 
girokantoren, buitenland en kleinere plaatsen (!it. 4) . 

Voor toepassing van de code voor de bestelling van lokale post (waarover meer in hoofdstuk 6) was in een 
latere fase het gebruik van vier extra codeblokken voorzien, aangeduid met de letters E, F, Gen H. Deze 
blokken zouden links van de blokken A t/m D worden geplaatst. 
In afbeelding 26 is een schematisch overzicht van de indeling van een brief met de positionering van de twee 
groepen codeblokken weergegeven (!it. 45) . 

• • • 
1.: 
~ 

• 
Ji 
6 
s 
~ 

~ 

, 
1 

(D. m post 

m ~~ zegel +I 
<D 

IT] M 
co F 

-- <D E m 
l ~10 J .. 

85+1,0 _,:4,0 
104+1,0 -4.0 

Afb. 26: Schematisch overzicht van de positionering van de twee groepen codeblokken. 
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4.2 De codeermachine type 30. 

Hoewel aan de codeermachine sedert de eerste proefnemingen tot aan de definitieve ingebruikneming ~n 
Rotterdam zowel in- als uitwendig veranderingen zijn aangebracht, is het principe vanaf het begm 
ongewijzigd gebleven en zag de machine er in grote lijnen als volgt uit (afb. 27) (lit. 46): 

de codeermachine had twee doorvoereenheden (transport units), één links en één rechts; 
brieven werden aan de bovenzijde kopstaand ingevoerd en gingen verticaal door het linker- respectie- 
velijk het rechterdeel van de machine; 
tijdens de doorvoer werd beurtelings een briefuit het linker- en rechterdeel via een stelsel van spiegels 
en lenzen geprojecteerd op een leesvenster; 
de codeur las de plaats van bestemming van de brief en drukte een met die bestemming overeenko- 
mende toets in; 
de bestemming werd tijdelijk in het geheugen van de machine opgeslagen tot de briefde codedrukpositie 
(de "stempelplaats" in afbeelding 27) had bereikt; 
op de stempelplaats werd de bij de bestemming behorende plaatsnaamcode op de brief afgedrukt. 

Voor de kop staande doorvoer van de post en de kopstaande codestempeling werd gekozen omdat de code, 
ongeacht het formaat van het poststuk, daardoor altijd op dezelfde plaats terecht kwam. Op de stempelplaats 
werd de brief door een "hamer" (een soort kussentje) tegen de codewielen aangedrukt. De code werd 
afgedrukt in dofzwarte sneldrogende inkt. Na de codering kwam de brief samen met de andere gecodeerde 
brieven in één van de zes afvoerkanalen terecht om verder te worden getransporteerd naar de stapeltafel 
respectievelijk de sorteermachine (lit. 45). 
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Afb. 27: Schematisch overzicht van het transport door de co 
deermachine. 
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Toelichting bij afbeelding 27 : 

Tijdens het verticale transport passeerde een brief onder meer de volgende posities: 

a. de leesplaats voor het lezen van het adres en het intoetsen van de plaatsnaam. 
b. de eerste wachtplaats, waar de brieflangs mechanische weg zodanig werd gepositioneerd dat de 

code-afdruk op de juiste plaats terecht zal komen. · 
c. de tweede wachtplaats waar de brief wachtte op de instelling van het codedrukapparaat (hier werd 

later ook de drukinrichting voor de kodeerplaatsherkenning aangebracht); 
d. de stempelplaats waar het afdrukken van de code plaatsvond door middel vanverstelbare achtkantige 

codewielen met op elk vlak een (verwisselbaar) blokje met één van de acht codepatronen (afb. 97). 

Afb. 28: Vooraanzicht van twee codeermachines met toetsenbord en beeldvenster. (foto PIT Research) 

Aan de bovenkant van de machine was een stapelaar voor de te coderen brieven. Aanvankelijk moest deze 
stapelaar met de hand worden bijgevuld. Later kwam hiervoor een automatisch aanvoerinrichting. 
Met de codeermachine konden theoretisch 7200 brieven per uur worden gecodeerd; in de praktijk lag het 
aantal op circa 3000 brieven per uur (afb. 28). 
De sorteermachine had een capaciteit van ca. 15. 000 stuks per uur. Daarom stonden vijf codeermachines 
op een rij met één gemeenschappelijke afvoer naar de sorteermachine. De codeermachines hadden elk zes 
afvoerkanalen, waaronder één voor gecodeerde brieven. De vijf andere kanalen correspondeerden met de 
vijf bijzondere toetsen op het toetsenbord (afb. 31 en 34). 

32 

' 



Overzicht van de functie van deze vijf bijzondere toetsen (afb. 29): 

GIRO 

EXTRACT 

STAD 

WIS/HERSTEL 

BUITENLAND 

Giropost werd niet gecodeerd maar kwam in een aparte stapelaar (="Giro") terecht. 
De toets "Giro" verdween eind 1967 van het toetsenbord (zie hoofdstuk 3.4.2 sub I). 
Post voor kleinere plaatsen welke niet gecodeerd werd(= "Overige bestemmin 
gen"). Deze post werd verder met de hand gesorteerd (zie hoofdstuk 6). 
Post voor Rotterdam zelf werd niet gecodeerd en ging naar de afdeling bestelling 
(= "Stad") (zie hoofdstuk 6). 
Deze toets werd gebruikt wanneer bij het intoetsen een fout was gemaakt of een 
adres onleesbaar was; de code(informatie) werd uit het geheugen gewist; de brieven 
kwamen in een aparte stapelaar(= "Onleesbaar") terecht en werden verder met de 

. hand gesorteerd. 
Post bestemd voor het buitenland werd volgens internationale afspraken niet ge 
codeerd en moest met de hand gesorteerd worden (= "Buitenland"). 

De gecodeerde brieven kwamen aanvankelijk in een aparte stapelaar (= "Belangrijke bestemmingen") 
terecht. Later kwam er een automatisch opvoertraject van de codeermachine naar de bovenzijde van de 
sorteermachine (afb. 31). 

STAPELAARS QPVQERIRMECT CQDEERM6CH!NE 

TOETSENBORD 

SORTEERMACHINE • 
TOEVOERSTAPEL 

6' VERZAMELBAKKEN 

De toevoerstapel bevond zich op het bovenvlak van de 
codeermachine. Eén voor één werden de brieven door de 
machine gevoerd; via spiegels en lenzen werd de adreszijde 
van elke brief op het matglas van het leesvenster geprojec 
teerd (afb. 30). 
Het toetsenbord telde ca. 70 toetsen; op 64 hiervan waren 
de belangrijkste bestemmingen aangegeven. De andere 
toetsen waren bestemd voor speciale categoriëen brieven 
o.a. die voor de stad Rotterdam zelf, voor het buitenland 

' voor giro-enveloppen en brieven met onleesbare adressen. 
Deze brieven kwamen in de vijf aparte stapelaars terecht. 
De brieven voor de 64 belangrijkste bestemmingen gingen 
naar de sorteermachine; na sortering kwamen ze in de 64 
verzamelbakken. De overige bestemmingen gingen naar 
de handsortering: 

Afb. 29: Ruimtelijke opstelling van de codeer- en sorteermachine in Rotterdam. 
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Afb. 30: Een kijkje binnen in een codeermachine. (foto PTT Research) 

4.3 De sorteermachine type 2000. 

De sorteermachine was voorzien van 64 sorteervakken (of: loketten): 32 aan de voorzijde en 32 aan de 
achterzijde welke in 4 horizontale rijen van elk 8 loketten geplaatst waren. De sorteermachine kon - met 
behoud van de sorteercapaciteit van 15.000 brieven per uur- worden uitgebreid tot 128 loketten .. Van deze 
mogelijkheid is echter geen gebruik gemaakt. 
Van de voorzij de gezien bevond de leesinrichting zich linksboven. De gecodeerde brieven werden kop staand 
aangevoerd met de adreszijde gericht naar de achterkant van de machine. De leesinrichting was voorzien 
van een z.g. voorrandherkening welke er zorg voor droeg dat het lezen van de code pas begon nadat de 
voorrand van de brief (in normale stand bezien de rechterzijkant) het herkenningspunt passeerde. 

34 



llf 
tb 
(w 

fr 
IP 
IP 

• • • p 
·~ 

& 
~ 

p 

8 
.-------------------------------.fl> 

[Il) 

11;. 
1 R.~ 

!1:,.1 

lt, 1 

[R-,l 
!R:,.. - 

:r 
~ 

~- 

~ 
~~ 

~- 
...._ __J~- 

~ 
~- 
~ 

Er werden twee cödeblokk~n tegelijk gelezen (b.v. de blokken A en B). Moest de code in andere blokken 
(b.v. de blokken C en D) worden gelezen, dan moest de leesinrichting worden versteld (lit. 48 en 49). 

Er waren voor het lezen van de code twee leesplaatsen achter elkaar geplaatst. Op de eerste leesplaats werd 
de brief met een gloeilamp normaal verlicht. Door middel van een lens werd een optische afbeelding van de 
çodeblokken door een groep fotocellen afgetast. De fotocellen reageerden slechts bij aanwezigheid van 
dof zwarte tekens, zodat bij opdrukken in andere kleuren geen storing optrad. Werd de code "herkend" door 
de fotocellen dan werd de brief aan de hand van de informatie verkregen uit codeblok A via een stelsel van 
wissels naar één van de horizontale banen aan de voor- of de achterzijde van de codeermachine gevoerd en 
vervolgens aan de hand van de informatie verkregen uit codeblok B naar het juiste loket getransporteerd . 
Werden de codepatronen van de blokken A en B op de eerste leesplaats niet herkend dan werd de brief op 
de tweede leesplaats met een grotere optische gevoeligheid gelezen. Die grotere gevoeligheid werd 
verkregen door licht met een grotere lichtsterkte op het briefoppervlak te laten vallen. 
Werd ook dan geen code herkend dan ging de brief naar het nulvak om verder met de hand te worden 
gesorteerd. In het nul vak kwamen ook brieven terecht waarvan de code niet op juiste plaats was aangebracht, 
dan wel wanneer de code zodanig verminkt was dat aflezen niet meer mogelijk was (lit. 49). 
Na het plaatsen van de reeds beschreven Elliott schiftmachine (hoofdstuk 2.1.2) en SEL opzet-stempelmachine 
(hoofdstuk 3.4.2 sub I) werd een automatische verbinding gemaakt tussen de verschillende machines (afb. 
31 en34). De machinegeschikte post uit de schiftmachine werd automatisch naar de opzet-stempelmachine 
gevoerd. De gestempelde en te coderen brieven werden daarna automatisch naar de codeermachines geleid 
om na codering wederom automatisch naar de sorteermachine te worden gevoerd. Een tijdelijk te grote 
toevoer voor één van de machines werd met behulp van buffers opgevangen . 

Afb. 31: Het opvoertraject naar de sorteermachine. (foto PTT Research) 
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Atb. 32: 
Gezicht op de stapeltafel (drie 
stapelaars zichtbaar). 
(foto PIT museum) 

Atb. 33 (onder): 
Overzicht van de opstelling van 
twee codeer- en sorteerstraten 
in het DPK Rotterdam (1975). 

(foto's DNL/PIT Research) 

~ __ 1m l~:J. -~-~•-v:~- --;--=:~$~~~~F~~:.~~.E'i,r~fiJ 
i . ·r:ï'~ ~ - -~UER=H!::re:=ff!==U=="F-=[E==ll===-=;;, -.,rcr :':'"~ 
i < ' r. ·~~tl', -~;.::-=~-------.-;;;.~~ == · ·~r.7 • 
; . . ·.' - .--. ,-:-rnt ~l'Sl5il! .. 
. ,. .--,...::.,..c,= t \ : .. , t 9G <.t~ ~= -::11L'.:~-: ~-=---~~~ .:-~--~- ·:~~~--..;; 

:::::. ~~-· ",~c::?$:\5__....- I:;, ~-;, . .;:::::::...::-_.· . -~ 
~~~~~~ ⇒~="'- . -IJi;,.. ~ " ~ ~:,:-:··~·;·-;·_ - ~. .--:· Y.-/~5:'!" 11: . ~ .,'l_,:_r.; 
.;, . - g;s;.dl,.:~ ' 1.,1., .i~~ ~ 

' ··;:::- ... - . - . ~ . ! :;."""~~- ::~ 
r~ ~~~\§ililll~~~ ..,~';;~ --~;:,,; :..._-===.,: • . , . ""'.4.:.._ •· r::z-:."::: 

id.,;. ...... : , ~-~J -;~ _;_~•-- -- , ----.:.:~· 

~ ,,-~ ~--- ----~ ~~ ~-.. . - ,: ~...:;;,,;.___~ . - -"'-'=- = ~: "'""~· . >t:-·- - - ~- --~: ... -~ - --. t 
t4 .... 

11 

-::-- 

; "~~-\ , .. ....... ~ 
.. ~I. 

36 

I 



4.4 Het gebruik van de codeer- en sorteermachines. 

4.4.0 Inleiding. 

Tussen het oudst bekende "echt gelopen" gecodeerde poststuk (15 mei 1962) en het laatste gebruik van de 
codeer-en sorteermachines in Rotterdam (15 mei 1981) ligt precies 19 jaar. In die periode zijn aanvankelijk 
prototypen Van de codeer- en sorteermachine gebruikt; later twee soorten sorteermachines en in totaal 15 
codeermachines (drie "straten" van elk vijf codeermachines). Tegelijkertijd zijn echter nooit meer dan twee 
codeerstraten ( dus van elk vijf codeermachines) en twee sorteermachines op het DPK Rotterdam aanwezig 
geweest (lit. 0). 
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Afb. 34: Overzicht van twee codeerstraten (1975). (foto DNL/PIT Research) 
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Het begrip "codeerstraat" (vijf aaneengeschakelde codeermachines) is wel duidelijk De in verschillende 
publicaties gebruikte nummering met "eerste-", "tweede-" of''derde codeerstraat" is echter niet eenduidig. 
Soms is die nummering afgeleid van het nummers van de codeermachines ( alle codeermachines hadden een 
doorlopende nummering). De eerste straat omvat dan de codeermachinenummers 1 tot en met 5, de tweede 
straat de nummers 6 tot en met 10 en de derde straat de nummers 11 tot en met 15. Andere auteurs duiden 
met de "eerste straat" de codeerstraat aan welke het eerst in Rotterdam is geplaatst; de tweede codeerstraat 
is dan de als tweede geplaatste enz. Ook wordt wel als "eerste straat" de codeerstraat aangeduid welke 
gekoppeld was aan de opzet-stempelmachine. De tweede straat is dan de reservestraat welke slechts in 
piekperioden gebruikt werd. 
In de hierna volgende chronologische overzichten wordt wel het begrip "codeerstraat" gehanteerd, maar is 
afgezien van het gebruik van een nummering van de straten. Waar nodig wordt wel duidelijk gemaakt welke 
codeermachines tot een bepaalde straat behoren. 

4.4.1 De plaatsnaamcode in de periode vóór mei 1962. 

Rond 1958 werd op het Posttechnisch Laboratorium van het DNL met de ontwikkeling van een codeer- en 
sorteermachine begonnen. Alleen al het zoeken naar de beste wijze van brieventransport in de sorteermachine 
heeft vier jaar geduurd (!it. 50). In een DNL verslag van eind november 1959 is reeds sprake van een 
sorteermachine met 2 maal 32 loketten (tit. 43). 

Atb 35: 
Nummering van de sorteer 
vakken uit 1959. 

in 
~ 

41 42 43 44 45 46 47 48 
31 32 33 34 35 36 37 38 
21 22 23 24 25 26 27 28 

11 12 13 14 15 16 17 18 

51 52 53 54 55 56 57 58 
61 62 63 64 65 66 67 68 
71 72 73 74 75 76 77 78 
81 82 83 84 85 86 87 88 

onder· 

boven 

onder 

Blijkens een overzicht afkomstig uit dat verslag (afb. 35) is de nummering van de loketten (11 t/m 88) gelijk 
aan die in latere jaren. De verdeling van de nummers over de vakken aan de voor- en achterzijde wijkt echter 
af (zie afb. 42 en 53). In het bewuste verslag komen matrix-codeblokken voor in de uit een later stadium 
bekende vorm (zie hoofdstuk 4.1 ). Voor de code: 11111 • •• 1 wordt alleen het cijfer O in plaats van het later 
gebruikte cijfer 8 vermeld. Er was toen sprake van drie rijen codeblokken (afb. 36, in deze afbeelding is 
slechts één van de codeblokken uitgetekend) (lit. 43). De verklaring hiervoor is te vinden in een publicatie 
van mei 1960 (Iit.46), waarin voor de expeditiecode vier blokken worden genoemd met 84= 4096 moge- 

lijkheden (dus toen nog geen splitsing in expeditie grotere 
plaatsen en extract) en voor de bestelcode zes blokken met in 
totaal 86 = 262. 144 mogelijke combinaties. Meer hierover in 
hoofdstuk 6.2: CJ 

C] c:::J 
c::J c::::J 'c::J 
c:::J c:::J 1::1111: Atb. 36: 

Verdeling van de codeblokken over drie rijen uit 1959. 
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In laatstgenoemde publicatie is voorts reeds sprake van het dubbel afdrukken van de code (waarvan één keer 
in. inverse vorm; zie hoofdstuk 4.1) en ook van het gebruik van de drie startstreepjes ( ook wel 
synchronisatiestreepjes genoemd). Ter voorkoming van aflees- en separatiefouten zouden ook op de 
achterzijde van de. brief de synchronisatiestrepen en een deel van de code worden afgedrukt. Het 
drukmechanisme bestond al uit vier achtkantige wieltjes met op elk der acht zijden één van de mogelijke 
codecombinaties. De expeditiecode zou in één handeling op de brief worden afgedrukt. De bestelcode zou 

.in twee drukgangen worden aangebracht. 
Voor zover hiermee proefnemingen zijn gedaan, gaat het uitsluitend om laboratoriumproeven met dummy 
post waarvan niets bewaard is gebleven. 

4.4.2 De proefnemingen met de plaatsnaamcode in 1962. 

Hoewel op het DNL nog werd gewerkt aan verbeteringen van de prototypen van zowel de codeer- als van 
de sorteermachine, werd het wenselijk geacht proeven te doen met "levende" post. Van deze eerste proeven 
zijn twee poststukken bekend van resp. 15 en 18 mei 1962 voorzien van een plaatsnaamcode (afb. 37). Voor 
deze proeven werd in het begin van de middag op het DPK van Rotterdam "vroege" post opgehaaald, welke 
op het DNL van een code werd voorzien om vervolgens weer naar Rotterdam te worden teruggebracht voor 
verzending naar de geadresseerden (!it. 0). 
De blokken A en B bevatten de code voor de plaats van bestemming. De sorteermachine had 64 vakken zodat 
voor de codering van de plaatsnaam de blokken C en D niet nodig waren. Waarschijnlijk dienden de blokken 
C en D alleen om het kantelen van het beïnktingsmechanisme tegen te gaan (!it. 0). 

· I ~,~f-. ,~--Ä 01 HOOn>COMMISS ASUS · 
VAN ,ount 

ll,C,.IIISCUltL'M'S.Ut 

(coli. E.J. Feenstra) (coli. J.M.A.G. Stroom) 

Afb. 37: De twee oudst bekende gecodeerde poststukken uit Rotterdam (15-5-1962 resp. 18-5-1962) 

Het toetsenbord van de codeermachine omvatte 48 toetsen ( afb. 3 8). Dit aantal werd destijds gekozen omdat 
het technisch eenvoudig realiseerbaar was in verband met bestaande schrijfmachine-uitvoeringen (Iit. 51 ). 
Met het toetsenbord van de toen reeds in ontwikkeling zijnde nieuwe codeermachine zouden 64 grote 
plaatsen kunnen worden gecodeerd. Het is niet bekend ofin 1962 al giro-enveloppen werden gecodeerd. 
Het protoytpe van de codeermachine had vier codewielen. Na het aanslaan van de plaats van bestemming 
op het toetsenbord werden de blokken A, B, C en D tegelijkertijd afgedrukt. De codering in de blokken c 
en D was toen een herhaling van die in A en B (afb. 37). 
Gedurende negen avonden in het tijdvak van 30 oktober tot en met 28 november 1962 zijn door medewerkers 
van het DNL met beide prototypen praktijkproeven genomen in het DPK van Rotterdam. Dit was de eerste 
keer dat buiten het laboratorium proeven met de machines werden genomen ()it. 51 ). 
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Afb. 38: 
Toetsenbord van het proto 
type van de codeermachine 
uit 1962, opgesteld aan de 
hand van de foto in afb. 39. 
Onbekend is welke plaats 
namen op de toetsen waren 
vermeld. 

J 
j 

In verband met de beperkte omvang van het 
toetsenbord van de codeermachine werden 
niet alle sorteervakken bij deze proeven 
benut. Van een vrij groot aantal brieven kon 
het adres niet worden gelezen omdat dit 
buiten het leesvenster viel. Toch werd aan 
die brieven een bestemming gegeven door 
het aanslaan van een willekeurige toets, 
waardoor ze voor de hele test bruikbaar 
bleven. Het was voor de proeven belangrij 
ker dat een brief van een code werd voor 
zien en vervolgens terecht kwam in het met 
die code overeenkomende sorteervak, dan 
dat de code overeenkwam met de plaats van 
bestemming van de brief 
Bij de proefnemingen ging het voorname 
lijk om hettesten van het codedrukapparaat, 
van de leeskop in de sorteermachine en van 
het transport van de brieven in de sorteer 
machine omdat juist deze zaken bij eerdere 
proefnemingen problemen gegeven had 
den. Ondanks de hierboven gesignaleerde 
moeilijkheden was één van de medewer 
kers van het DNL in staat een tempo van ca. 
3000 gecodeerde brieven per uur te berei 
ken (lit. 51). 
De bij deze proeven gehanteerde codesleutel 
(welke code hoort bij welke plaatsnaam) is 
niet bekend. Aan de hand van de weinige uit 
die periode gevonden poststukken kan geen 
sleutel worden afgeleid, nog daargelaten 
hetgeen hierboven vermeld is over het on 
toereikende leesvenster. 
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Afb. 39: Prototype van de codeermachine uit 1962. 

(foto PIT DNL) 40 
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Afb. 40: Voorzijde van het prototype van de sorteermachine met losse bakken (1962). (foto PITDNL) 

Uit het voorgaande is verklaarbaar dat onder de van deze proeven afkomstige stukken een brief naar het 
buitenland is (afb. 41), hoewel voor het buitenland bestemde post niet gecodeerd behoorde te worden. 
Hoewel de bij deze proeven gehanteerde sleutel dus onbekend is, kan deze wel gedeeltelijk gereconstrueerd 
worden aan de hand van een foto uit oktober 1962 van de voorzijde van de sorteermachine (afb. 40). De 
sorteervakken aan de voorzijde zijn op die foto voorzien van de nummers(= de code voor de blokken A 
en B in numerieke vorm) van die vakken, waarbij onder 22 van de 32 vakken een plaatsnaam vermeld is. 

1111 Il 

1 ~'ï 1 WEEtJI lloo 1 

1 11111 

NEOERLANlJ 
©, @ 
''·..J 030 .,- 

cer-nl 1 
PÏirn~ 

ll. L. de Roulet, 
Che! del& Diviaion Jeune••• et 
l'Edue&tion extra-aoola.ire, 
s,erétari&t c,npral du Conaeil de 11:Europe, 
STRASSBOURC (B&a-Rhin). 
!'rano• 

Afb. 41: 
Gecodeerde brief uit 1962 met een bui 
tenlandse bestemming (Frankrijk). 
Hier is de codering in de blokken C en D 
geen herhaling van die in A en B! 
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Dit beperkte aantal plaatsnamen was een gevolg van het feit dat de codeermachine geen volledig toetsenbord 
had, zodat niet alle vakken nodig waren. De foto geeft de volgende indeling te zien (afb. 42) (zie ook 
hoofdstuk4.7.1, kolom 0): 

1 
11 
' 11 

Gorkum Dor- "Breda Tilburg Den Zwolle Assen 
drecht Bosch 

0 - 4 1 - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4 7 - 4 

Roosen- Eind- Roer- Arnhem Leeu- Gronin- 
daal hoven mond warden gen 

0 - 5 1 - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 5 7 - 5 

Bergen Middel- Helmond Maas- Nijme- 
op Zoom burg tricht gen 

0 - 6 1 - 6 2 - 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 - 6 7 - 6 

Goes Vlis- Venlo Heerlen 
singen 

0 - 7 1 - 7 2 - 7 3 - 7 4 - 7 5 - 7 6 - 7 7 - 7 

Afb. 42: Reconstructie van de indeling van de sorteervakken aan de voorzijde van 
het prototype van de sorteermachine uit 1962. 

4.4.3 De proefnemingen met de plaatsnaamcode in 1964 en 1965 . 

In het jaar 1963 zijn geen gecodeerde brieven gesignaleerd. Waarschijnlijk was het gehele jaar nodig voor 
de bouw van een definitieve codeermachine en voor het aanbrengen van verbeteringen aan het prototype 
van de sorteermachine. 
Op 21 februari 1964 werd in het DPK van Rotterdam een persconferentie gehouden waarbij een nieuw 
ontworpen codeermachine en een (gewijzigde) sorteermachine werden gedemonstreerd. Meegedeeld werd 
dat er plannen waren om met dit codeersysteem ook post voor kleinere plaatsen via de in hoofdstuk 6 
beschreven extractmethode te coderen (lit. 52). Na deze demonstratie volgden praktijkproeven in de 
maanden februari, maart en april 1964 met één codeermachine en één sorteermachine (lit. 53). 
De codeermachine had twee codewielen voor de blokken A en B en in blok D een vast codeblokje dat 
uitwisselbaar was in verband met schoonmaken (afb. 43) (lit. 0). 

Il 1 111 

11111 r 
11- 1 Hl 

-····-·· ---- ianqs de bownkant 
vrijlaten 
VOOR DE-POST 

Afb. 43: 
Proefafdruk van een code 
ring van 21 februari 1964. 
Met een vast blok D en zon 
der blok C. 
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GJGJ0 GGG EI8~ EIEI~ 
EJG~ ~~EJ ~[::][:] c:JEf~ 
~G~ ~~~ c:J~C::J ~c:JEJ 
GJG~ GBG GGG GEIG:J 
EJEIEI GI EXTRACT j .._l sr_Ao___,_jj~ ~~~ 

~G~ 61 HANOSORT 1 1 BTM_. Il~ ~~~ 
HERSTa 

w. Ut~ 

Afb. 44: Indeling van het toetsenbord van de codeermachine uit februari 1964. 

Aan de hand van een foto van het PTT-museum van 21 februari 1964 is een reconstructie gemaakt van het 
toetsenbord uit die periode (afb. 44). De betekenis van de toetsen "DT" en "AT" is: 

DT = 
AT = 

Doorvoertoets voor brieventransport 
Aanvoertoets voor brieven 

(met een ingebouwd lampje). 
(met een ingebouwd lampje). 

In afbeelding 45 is de codeermachine van februari 1964 weergegeven met het opvoertraject naar de sta 
peltafel. Afbeelding 46 geeft een overzicht van de stapeltafel. Uit de weinige poststukken welke uit deze 
proefperiode bewaard zijn gebleven kan de gebruikte codesleutel niet worden afgeleid. 

Afb. 45: Codeermachine uit februari 1964 met het opvoertraject naar 
de stapeltafel. 
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Afb. 46: Overzicht van de stapeltafel gekoppeld aan de codeermachine . 

Het toetsenbord van de codeermachine is echter, behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen, gelijk aan 
het toetsenbord dat gebruikt is bij de hierna te beschrijven proeven in het najaar van 1964. Op een foto van 
februari 1964 van de sorteermachine ( afb. 4 7) is de indeling van de sorteervakken aan de voorzijde af te lezen 
(afb. 48). De machine had toen nog een speciaal loket "giro" bestemd voor gecodeerde giro-enveloppen . 

_:i;;-:C:'l~--=--...l. •X~::..:..~ •O~:;.t'@,0"~>.)'~ >' - •. 
1 : · ,::._r - .. ---·------------ -" ..... r , . .._.,...__ 

e 

4 
Afb. 47: Het tweede prototype van de sorteermachine met losse bakken (februari 1964). 

(foto PTT DNL) 
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Amster- Giro Haarlem Den Delft Schie- Dor- Vlaar- 

dam Haag dam drecht dingen 

Hilver- Zaandam Alkmaar Leiden Gouda Hoog- Zwijn- Middel- 

sum vliet drecht burg 

Bussum Den IJmui- Wasse- Rijs- Krimpen Bergen Goes 
Helder den naar wijk op Zoom 

Baarn Wormer- Bever- Voor- Alphen Woerden Roosen- Vlis- 
veer wijk burg daal singen 

Afb. 48: Reconstructie van de indeling van de sorteervakken aan de voorzijde van 
de sorteermachine uit het voorjaar van 1964. 
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De indeling is behoudens het vak "Giro" (giro-enveloppen werden toen dus gecodeerd!) gelijk aan die uit ~ 
het najaar van 1964 (afb. 49). Het lijkt daarom aannemelijk dat de codesleutels (= welke code hoort bij welke 
plaatsnaam) in het voor- en het najaar van 1964 gelijk waren. Zie verder hoofdstuk 4.7.1, kolom I. ~ 
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~ ~ ~ 

IIJml ~ ~ 1 □tel ~~ 1 Amrl I Amll ~ ~ ~ ~ 
IRwkl ~ EJ ~ ~ !Ledj 1 Amfl I Asnl ~ 1 Mdbl I Wsnl I wm+ 
jRsc1, 1 E] 1 Zdt 1 ~ IGGdl El EJ ~ IHvsl 1 Hgl 1 1 Hvtl !Hec:!f 

~~El 1 Odtl lgirol ~ _ 1 Asöj I Ut,j !Hlm 1 ~ !Hrll ~ 
IBrn 1 jBozl IBsml ~ fxtrl jExtj fTADI fTADI jsdm 1 ~ 1 Kijl IHgv 1 

~ ~ ~ 1 Ehvl FAN□I IHANtj ~~TNLI ~ -@]~~ 

jwrsj ~ 

Afb. 49: Indeling van het toetsenbord van de codeermachine (najaar 1964). 

In het najaar van 1964 vindt een nieuwe serie proeven plaats. Gecodeerde brieven zijn bekend van de 
maanden oktober, november en december 1964 (lit. 0). In afbeelding 49 is de indeling van het toetsenbord 
uit het najaar van 1964 weergegeven (lit. 54). 
Bij vergelijking van dit toetsenbord met dat gebruikt in het voorjaar van 1964 (afb. 44) blijk dat er slechts 
kleine verschillen zijn: de toetsen zijn bijna vierkant in plaats van rechthoekig en de toetsen voor Extract ' Stad, Hand, Buitenland en Herstel (in het najaar van 1964: Wis) zijn dubbel uitgevoerd. 
De in het najaar van 1964 gebruikte codesleutel is bekend en is weergegeven in hoofdstuk 4.7.1, kolom II 
(!it. 55). 
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Vanaf september 1964 kwam de giropost ongecodeerd via één van de afvoerkanalen van de codeerrnachine 
op de stapeltafel terecht ()it. 55). 
Het loket "Giro" in de sorteermachine werd toen (met het daarnaast gelegen loket) gebruikt voorpost met 
bestemming Amsterdam. De hoeveelheid post voor die plaats was zo omvangrijk dat daarvoor twee 
sorteervakken nodig waren. Amsterdam had echter slechts één plaatsnaamcode (zie hoofdstuk 4.7.1, de 
kolommen I, II en III). Door een speciale schakeling werd de voor Amsterdam bestemde post beurtelings 
naar één van de twee loketten gevoerd. In afbeelding 53 is de indeling te zien van de sorteervakken in de 
periode oktober 1964 tot omstreeks oktober 1966 (lit. 49). 
Bij deze proefnemingen werd voor het eerst een codeerstraat met vijf codeermachines gebruikt. De 
codeennachines waren voorzien van twee codewielen voor de blokken A en B en een vast codeblokje voor 
blok D. Blok C werd toen nog niet gebruikt. 
Voor blok D zijn de volgende codes bekend (afb. 51): 1-. -11111 en 11-11-1-1 
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-1 
'J 

·I 
• 1 1 

1 11111 

11111 1 
Il 1.1 Il 

trr,;._ - \: 

goedkoper 22 X 14 
interlokaal telefoneren ._. 1954 _j 

111111 

1111 Il 
-111 1 11 
, ' 

•s avonds na 7 uur en de 
hele zaterdag en-zondag 

goedkoper · 
Interlokaal telefoneren L 

f&'\ ERo_:-1. 
rr 
)· " 

Afb. 50: 
Poststukken uit het najaar van 
1964 zonder blok C en met een 
vast blok D. 

Bestemming 
Stempeldatum 

Bestemming 
Stempeldatum 

: Helmond 
: 22-X-1964 

· : Amsterdam 
: 25-XI-1964 

(beide coli. F.H. van der Wart) 
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◄
◄◄
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De van oktober tot december 1964 gebruikte codeermachines en sorteermachine zijn waarschijnlijk in het 
hele jaar 1965 in het DPK van Rotterdam blijven staan voor verdere aanpassingen en het aanbrengen van 
verbeteringen. 
Er zijn uit 1965 - voorafgaande aan de definitieve ingebruikneming van de apparatuur op 20 oktober 1965- 
enkele incidentele meldingen van gecodeerde brieven. Opmerkelijk is dat er naast poststukken met een vast 
blok D en zonder blok Cook poststukken verschenen voorzien van beide blokken C en D (afb. 51 a en 51 b ). 

Afb. Sla: 
Poststuk uit 1965 met beide 
blokken C en D. 

B estemrning 
Stempeldatum 

: Hengelo 
: 21-I-1965 

(coll.W.G. van der Kooij) 

1 11111 
11111 1 
1·11111 

1 11111 

's avonds na 7 uur en de . - 
hete zaterdag en zondag· 

goedkoper 
irit-èrlol<aal telefoneren 

.;.~~o ~ 

ll't 
1954- -,/ 1_964 
lffl>ERIANDSE 
.·. ANTIII.EN . 
. StJlUWAME. .. · 

._ 'NEDERIAND 
·· 15C -··~- 
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Afb. 51b: 
Poststuk uit 1965 met beide 
blokken C en D. 

Bestemming 
Stempeldatum 

: Ede 
: 21-7-1965 

( coli. J. Oosterboer) 

Op 17 september 1965 is de apparatuur in Rotterdam gedemonstreerd voor leden van "The Po stal History 
Society", die van 15 tot 21 september in 's-Gravenhage hun jaarlijks congres hadden. Tijdens deze 
demonstratie zijn enkele verzoekstukken gecodeerd en afgestempeld, waarvan in afbeelding 52 een 
voorbeeld te zien is (!it. 56). 

mue l9ostal ~istorp ~ocietp 
21st Annual Conference 
September 15th to list, 1965 

The Hague, Netherlands 

11 1111 

Il 1111 

1111 ug 
R. C.A LC,O C.K L TD 

l I R i:=. G.E..N T ~ T 
C H EL"Tr2.f\LHP\M 

~NG-L.ANi) 

Afb. 52: Poststuk van 17-IX-1965, gecodeerd tijdens een demonstratie van de machines aan leden 
van The Postal History Society (coli. W.G. van der Kooij) 

4.4.4 Het gebruik van de plaatsnaam code in de periode oktober 1965 tot oktober 1966 en de invoering 
van de kodeerplaatsherkenning. 

Op 20 oktober 1965 werd de eerste gecodeerde brief gesignaleerd afkomstig van de definitief in gebruik 
genomen codeerstraat, welke al sedert het najaar van 1964 in de praktijk was beproefd. Voor het eerst 
kwamen nu in de blokken D en C streepjespatronen voor welke verwezen naar het nummer van de machine 
waarmee een code was aangebracht. Deze "kodeerplaatsherkenning" was nodig om aan de hand van de 
gecodeerde brieven de codeerplaats te kunnen lokaliseren waar een foutieve code of een onjuist geplaatste 
code was afgedrukt. Een fout van de codeur, zoals het aanslaan van een verkeerde plaatsnaamtoets, leidde 
tot een foutieve code waardoor de brief in een verkeerd loket van de sorteermachine terecht kwam. 
In afbeelding 53 is de indeling van de sorteervakken in de periode oktober 1964 tot omstreeks oktober 1966 
weergegeven (!it. 49). 
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ACHTE RZIJDE 

l - 8 2 - 8 3 - 8 4 - 8 5 - 8 6 - 8 7 - 8 8 - 8 

Rm Hm Tl Ed Vnd Mp Aml Hgv 

l - 7 2 - 7 3 - 7 4 - 7 5-7 6 .~ 7 7 - 7 8 - 7 

Hrl vi Wg Zp Gr Zl Es Asn 

l - 6 2 - 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 - 6 7 - 6 8 ~ 6 

Mt Tb Ht Dtc Zt Dv Hgl Lw 

l - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 5 7 - 5 8 - 5 

Ehv Bd Nm Ah Ut Amf Ap Gn 

BOVENZIJDE 

l - l 2 - l 3 - l 4 - l 5 - l 6 - l 7 - l a - r 
Asd Asd Hlm Gv Dt Sdm Ddt Vdg 

l - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 - 2 

Hvs Zd Amr Ledn Gd Hvt Zdt Mdb 

l - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - .3 8 - 3 

Bsm Hedr IJm Wsn Rwk Kij Boz Gs 

l - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4 7 - 4 8 - 4 

Brn Wm Bv Vb Al Wd Rsd Vs 

VOORZIJDE 

Afb. 53: 
Indelingvan de sorteer 
vakken van de sorteer 
machine in de periode 
van oktober 1964 tot 
oktober 1966. 

Machinefouten zoals een niet goed geplaatste code of een slechte code-afdruk leidden tot brieven welke niet 
door de sorteermachine "gelezen" konden worden; deze brieven kwamen in het nulvak terecht (lit. 0). 
In de periode van 20 oktober 1965 tot 9 november 1965 zijn de patronen, weergegeven in overzicht 2, in 
de blokken Dof C gesignaleerd. Onder de patronen is aangegeven van welke codeermachine een patroon 
afkomstig is (N.B: machine nr. 1 betekent hier slechts dat het gaat om de eerste machine van de op dat 
ogenblik in gebruik zijnde codeerstraat). Ook is het patroonnummer vermeld, zie hiervoor het overzicht 
in hoofdstuk 4.7.2. 

Wat de kodeerplaatsherkenning betreft, geeft een patroon aanwezig in blok Daan dat het poststuk in het 
linkerdeel van de codeermachine gecodeerd is en een patroon in blok C in het rechterdeel (afb.Só) (lit. 1 ). 
Overzicht 2 is gebaseerd op een beperkt aantal gemelde poststukken. Het is niet uitgesloten dat de definitieve 
ingebruikneming van deze codeerstraat vóór 20 oktober 1965 ligt. 

-' 

20 oktober 1965 tot 9 november 1965. 

D 1 •••••••• 11 ••••••• 111 •••••• 1111 ••••• 11111 •••• 
C . . . . . . . . . ......... . ........ . ........ . ........ 

machine 1 (links) 2 (links) 3 (links) 4 (links) 5 (links) 

patr .rrr , 1000 2000 3000 4000 5000 

D . . . . . . . . . ......... . ........ . ........ . ........ 
C 1 •••••••• 11 ••••••• 111 •••••• 1111 ••••• 11111 •••• 

machine 1 (rechts) 2 (rechts) 3 (rëchts) 4 (rechts) 5 (rechts) 

patr.nr. 0010 0020 0030 0040 0050 

Overzicht 2: De codepatronen in de blokken D en C. Periode: 20 oktober 1965 tot 9 november 1965. 
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Afb. 54: 
Poststuk van 28 oktober 1965 

met alleen blok D. 
(= het linkerdeel van codeerma- 
chine 4). 

Poststuk van 9 november 1965 
met alleen blok C. 
(= het rechterdeel van codeer 
machine 4). 

Rond 10 november 1965 werd een wijziging in de kodeerplaatsherkenning doorgevoerd. Die herkenning 
werd toen voor elke codeennachine verdeeld over de blokken D en C ()it. 1). 
Het aantal streepjes rechts in blok D gaf het nummer van de codeennachine aan en het patroon type in 
blok C geeft het deel van de codeermachine aan. 
Voor het linkerdeel was het streepjespatroon in blok C: 1- •• 1 ••• 1 en voor het rechterdeel: I • •• 1, -11 
Aldus ontstond de volgende reeks D - C patronen (overzicht 3): 

10 november 1965 tot 3 oktober 1966. 

D 1 • • • • • • • 1 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1- ••• 1111 1 ••• 11111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 

machine l(links) 2(links) 3(links) 4(links) S(links) 

patr.nr. 1171 1271 1371 1471 6771 

D 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1- ••• 1111 1-. -1111 l 
C 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 

machine l(rechts) 2(rechts) 3(rechts) 4(rechts) S(rechts) 

patr.nr. 1172 1272 1372 1472 6772 

Overzicht 3: De codepatronen in de blokken Den C. Periode 10 november 1965 tot 3 oktober 1966. 

Zoals reeds eerder vermeld, werden de patronen in de blokken A en B afgedrukt door middel van achtkantize 0 
codewielen ... Voor de patronen in de blokken Den C werden vaste codeblokjes gebruikt (afb. 55) 
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De codeblokjes voor de blokken D en C waren dezelfde als die welke in de codewielen voor de blokken A 
en B werden gebruikt. Alleen waren uit die Den C blokjes enkelestypjes (= streepjes) wegges11~den.qm ~ldus 
tot het gewenste streepjespatroon te komen (lit, 0). 

Afb. 55: 
Poststuk van 23 juni 1966 
(= het linkerdeel van machine 1). 
D: 1 ••••••• 1 = machine 1 
C: 1 ••• 1 ••• 1 = linkerdeel 

Poststuk van 19 april 1966 
(= het rechterdeel van machine 3). 
D: J ••••• 111 = machine 3 
C: 1- •• J •• J J = rechterdeel 

.. 
i 

1 · f 
1 1 1 

lll l Il 
1 llll l 

1 111 

1 1 Il 

111111 

11111 1 

1-..:"ERo -r1 
.. HOLLAND fl --.~ 
'. =FESTIVAL= 19\V18 -i1 
: 15 J U N 1-1 5 J U Ll L_. 1955 _] 

Bij het reinigen van de vaste codeblokjes in Den C ( die alleen maar vastgeklemd zaten) en het daarna weer 
terugplaatsen, hebben verwisselingen plaats gevonden: een codeblokje werd bijvoorbeeld kopstaand 
teruggeplaatst. Ook kunnen de blokjes voor D en C onderling verwisseld zijn; soms komen beide fouten 
tegelijkertijd voor. De verwisselingen werden meestal na een nieuwe schoonmaakbeurt hersteld en komen 
daardoor slechts gedurende korte perioden voor. 
In overzicht 4 zijn de gemelde verwisselingen weergegeven ( afb. 56). Van deze verwisselde patronen kunnen 
nog - tot dusver niet gesignaleerde - variaties bestaan .. Het in afbeelding 49 weergegeven toetsenbord, 
gedateerd najaar 1964, is in gebruik geweest tot begin oktober 1966. 

4! . 

afwijkende D-C Eatronen uit de Eeriode 10 november 1965 tot 3 oktober 1966. 
(het gaat hierbij steeds om incidentele meldingen) 

D 1 ••• 1 ••• 1 11 •••••• 1 111 ••••• 1 1 ••• 11111 ......... 
C 1 • • • • • • • 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 ......... . ........ 

machine l(links) 2(1inks) 3(links) S(L of R) onbekend 

patr.nr. 7111 2171 3171 6700 0000 

D 1 ••••••• 1 11 •••••• 1 111 ••••• 1 1 ••• 1 •• 11 11111 ••• 1 1 ••• 11111 
C 11 •• 1 ••• 1 11 •• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 111 ••••• 1 1 ••• 1 •• 11 •••• 1 •• 11 

machine l(rechts) 2(rechts) 3(rechts) -3(rechts) S(rechts) S(rechts) 

patr.nr. 1173 2173 3172 7231 6872 6792 

Overzicht 4: Afwijkende D-C patronen uit de periode 10 november 1965 tot 3 oktober 1966. 
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1 11111 
BRIEF ~A;AtR_'q'.:v en zondo~ 

Il H 11 
, l 11 tl 1 

fOectkooer 
1r·~r•0Kac1 retefoneren 

... -·r/ 1 

Il f 1 
1 n11 r 
1 11111 

Afb. 56: 
Poststuk van 29 augustus 1966 
met een afwijkend patroon in 
blok C. 
(= het linker- of rechterdeel van 
codeermachine 5). 

Poststuk van 10 februari 1966 
met een afwijkend patroon in 
blok C. 
(= het rechterdeel van codeerma- 
chine 1). 

In april 1966 werd de sorteermachine met de losse bakken vervangen door een geheel nieuw model (afb. 
57). Bij de oude machine stonden de plaatsnaamaanduiding en het codenummer onder de sorteervakken en 
was er geen signalering voor het vol zijn van een sorteervak. De nieuwe sorteermachine had geen losse 
bakken meer. De plaatsnaamaanduiding, het codenummer en een signaallampje waren nu boven de loketten 
aangebracht (afb.58). De codeerstraat werd in oktober 1966 uit bedrijf genomen, gereviseerd en in 
november 1967 weer in bedrijf gesteld (zie 4.4.6). 

Afb. 57: De sorteermachine met vaste sorteervakken (gebruikt vanaf april 1966). 

(foto F. Renerie) 
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Afb. 58: Detailopname van de sorteervakken 11 (Rotterdam uitgangen I) en 21 (Rotterdam uitgangen II). 

In afbeelding 59 is een brief weergegeven van 29 maart 1966 met een plaatsnaamcode in de blokken A en 
B voor Wageningen. Deze code werd van 1965 tot eind 1966 voor Wageningen gebruikt. Daarna werd 
dezelfde code van eind 1966 tot 15 augustus 1977 benut voor Ridderkerk. Postaal gezien was voor 
Rotterdam de plaats Ridderkerk inmiddels belangrijker geworden dan Wageningen. Zie ook hoofdstuk 4 .4.5 
en hoofdstuk 4.7.1, de kolommen II en III (!it. 57). 

Afb. 59: 
Poststuk van 29 maart 1966 met 
plaatsnaam code 3- 7 in de blok 
ken A-B voor Wageningen. 
A: 11 " 1, 111 = 3 
B: 1- .. 11111 = 7 

i • 

J 

Poststuk van 18 mei 1968 met 
dezelfde plaatsnaamcode 3-7, 
alleen nu voor de bestemming 
Ridderkerk. 
A: 11 " 1, 111 = 3 
B: 1 ... 11111 = 7 
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1 11111 
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· 4.4.5 Het gebruik van de plaatsnaam code in de periode oktober 1966 tot begin 1968 en de invoering 
van de kodeerplaatskentekens. 

Begin oktober 1966 werd een wijziging in de kodeerplaatsherkenning doorgevoerd. Op de poststukken 
verschenen onder de postzegel cijfer/letter combinaties in een rode kleur met de getallen 11 t/m 15 gevolgd 
door de letter L of R. De getallen gaven het nummer van de codeermachine aan en de letter het deel van 
de machine en wel: L voor het linkerdeel en R voor het rechterdeel(= het kodeerplaatskenteken) (lit.1). 
Het kodeerplaatskenteken (KPK) l lR werd voor het eerst in januari 1967 gemeld. Het rechterdeel van 
codeermachine 11 was in de periode van augustus (?) 1966 tot januari 1967 in gebruik voor proeven met 
het beïnktingssysteem voor de KPK-stempeltjes. Daarvoor werden afwijkende !<PK-stempeltjes gebruikt: 
aanvankelijk de letters GEB en het getal 12, later het getal 29 in rood (afb. 60) (lit. 1). KPK 29 is voor het 
laatst eind december 1966 gesignaleerd. 

Afb. 60: 
Proef KPK-stempeltje "29" van 
16 december 1966. 

1 1 
1 1 Il 
111111 
111111 

Alle KPK's 1 lL/R tot en met 15L/R en het stempeltje 29 zijn kopstaand bekend. Omdat de poststukken 
kopstaand door de codeermachine gingen, moesten de !<PK-stempeltjes kopstaand in de houders worden 
geplaatst. Na het schoonmaken en opnieuw beïnkten werden de stempeltjes, die een vierkante vorm hadden, 
soms per abuis rechtop teruggeplaatst in plaats van kopstaand met als gevolg kopstaande KPK-nummers. 
Om het beïnkten te vergemakkelijken werd het beïnktingssysteem in een later stadium voorzien van 
vulnippels ( afb. 61) zodat de stempeltjes voor het beïnkten niet meer behoefden te worden uitgenomen (lit. 0). 

Afb. 61: Houder met KPK ISL met inktvulnippel; van boven (links) en van voren (rechts) gezien. 

(foto's coli. W. G. van der Kooij) 
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Na deze wijziging kwamen kopstaande KPK's alleen nog voor wanneer het KPK-stempeltje verwijderd 
moest worden voor schoonmaken of vervanging. Het doel van de invoering van de KPK-stempeltjes was 
tweeledig (!it. 0): 

De blokken D en C kwamen beschikbaar voor de voorgenomen invoering van de extractcode waar 
voor ook de blokken Den C nodig zouden zijn (zie hoofdstuk 6.1). 
Fouten van een codeur en van de apparatuur zelf konden worden gelokaliseerd . 

Bij het vóór oktober 1966 gehanteerde systeem van kodeerplaatsherkenning via een bepaald patroon in de 
blokken Den/of C (hoofdstuk 4.4.4), konden alleen fouten aan de hand van de gecodeerde poststukken zelf 
worden gelokaliseerd. Poststukken bestemd voor Stad, Giro, Buitenland, Extract en Handsortering door 
liepen wel de codeermachine, kregen geen codering en kwamen in een voor de betreffende categorie post 
bestemde stapelaar in het voorverdeelsysteem terecht. Bij voorverdeelfouten kon de machine niet worden 
gelokaliseerd waar de fout was ontstaan. De invoering van het rode KPK-stempeltje had tot gevolg dat alle 
poststukken welke de codeermachine passeerden ( dus ook de genoemde niet gecodeerde stukken) een 
afdruk van het KPK-stempeltje kregen. Aldus konden ook codeerfouten ten aanzien van de voorverdeling 
en fouten ontstaan in het voorverdeelmechanisme zelf worden gelokaliseerd. 
Tegelijk met de invoering van het KPK-stempeltje werd het toetsenbord van de codeermachine ingrijpend 
gewijzigd (afb. 62). Het toetsenbord kreeg-voor zover mogelijk- een min of meer geografische indeling. 
Linksboven plaatsen in Noord-Holland, rechtsboven plaatsen uit de noordelijke provincies, rechtsonder 
Limburg en linksonder westelijk Noord-Brabant en Zeeland. De toetsen Extract, Stad, Handsortering en 
Buitenland werden enkelvoudig uitgevoerd en veranderden van positie. In het midden en daaronder kwamen 
de toetsen voor de meest voorkomende bestemmingen (!it. 57). Er kwamen twee toetsen voor Giro : 
respectievelijk voor giro Arnhem en giro 's-Gravenhage. De bestemmingen Veenendaal, Wageningen, 
Woerden en Doetinchem werden vervangen door respectievelijk Spijkenisse, Ridderkerk, Capelle aan den 
IJssel en Maassluis (zie hoofdstuk 4.7.1, kolom III). 
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66 ~ 666 ~~6 ~ 6 IHandl 

- I Buitenland Extract 

Atb. 62: Het toetsenbord van de codeermachine vanaf oktober 1966. 
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Betekenis van de afkortingen bovenaan het toetsenbord (zie ook overzicht 6) : 
DT = doorvoertoets voor brieventransport (toets met een ingebouwd lampje). 
AT = aanvoertoets (toets met een ingebouwd lampje). 
L = controlelampje dat aangaf of de codeermachine was ingeschakeld. 

De codesleutel zelf bleef ongewijzigd, met uitzondering uiteraard van die voor de nieuw toegevoegde 
bestemmingen. De codering voor de kodeerplaatsherkenning in de blokken D en C bleef ten opzichte van 
die van voor oktober 1966 ongewijzigd. Vooralsnog werd immers nog geen extractcodering toegepast! De 
meldingen van gecodeerde brieven zonder en later mèt KPK lopen zonder duidelijke onderbreking in elkaar 
over. Het is niet uitgesloten dat er bij de meldingen wel eens vergissingen zijn gemaakt omdat door problemen 
met de beïnkting deKPK-stempeltjes soms niet ofnauwelijks leesbaar afgedrukt werden. De samenloop van: 

a. de invoering van KPK's, waarvoor in de codeermachines een extra stempelmechanisme moest worden 
ingebouwd, 

b. de ingrijpende wijziging van het toetsenbord, 
c. de wijziging van de codering voor een aantal bestemmingen, 
d. de overgang (zonder onderbreking in de tijd) van gecodeerde brieven afkomstig van codeermachines 

met het oude- en het nieuwe toetsenbord, 

leidt tot de conclusie dat in oktober 1966 sprake is van de ingebruikneming van een nieuwe serie van 
5 codeermachines. Deze conclusie wordt bevestigd door de foto's weergegeven in afbeelding 63 uit 1965 
waarop één codeerstraat is afgebeeld en afbeelding 64 van medio 1966 waarop twee codeerstraten te zien 
zijn. Hieruit blijkt dat in de loop van 1966 een nieuwe codeerstraat is geplaatst welke kennelijk begin oktober 
1966 in gebruik is genomen. Het is niet meer te achterhalen of de "oude" codeerstraat in Rotterdam is blijven 
staan en ter plaatse gereviseerd is dan wel of die revisie elders heeft plaats gevonden. 
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Afb. 63: 
Op deze foto uit het PTT 
jaarverslagvan 1965 is één 
codeerstraat te zien. 
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Afb. 64: Op deze foto van 9-6-1966 zijn twee naast elkaar geplaatste codeerstraten te zien. 

De codeerstraat met de KPK's l lL/R tot en met 15 L/R werd begin januari 1968 buiten werking gesteld en 
in de loop van 1968 afgevoerd. De bedoeling was de codeermachines te reviseren. Dit is echter niet gebeurd 
als gevolg van de inmiddels gewijzigde inzichten omtrent het matrix-codesysteem (lit. 1 ). De codeermachine 
met het KPK 15 werd nog gebruikt voor demonstraties op de NVPH show in het Kurhaus te Scheveningen 

van 5 tot en met 7 mei 1972 (afb. 
65). Tijdens deze demonstraties 
werden blanco enveloppen (zon 
der adres) in het formaat 11 x 15,5 
cm gebruikt. De enveloppen wer 
den voorzien van een plaats 
naamcode in de blokken A en B. 
In de blokken D en C werd de uit 
1966/1967 bekende aanduiding 
voor codeermachine 1 SL/R afge- - 
drukt, met op enige afstand rechts 
er naast het KPK15L of 15R in 
rode inkt (afb. 65) (lit. 1). 

·J IIIU 
1 1 1 

Il 11 1 ·1 
Il Il 11 1SL 

1 11111 

1 1 Il 
llllll 
ll1111· 15R 

Afb. 65: 
Poststukken, gecodeerd op de 
NVPH show van 5 - 7 mei 1972 
in hetKurhauste Scheveningen. 
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De patronen in de blokken D en C bleven in beginsel ongewijzigd ten opzichte van de vóóroktober 1966 

gebruik zijnde codeerstraat (zie overzicht 3). 

oktober 1966 tot begin januari 1968. 

KPK normaal patroon met 
patroonnummer 

111 D 1 ••••••• 1 llR 1 ••••••• 1 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• II 

1171 1172 

121 D 1 •••••• 1 1 12R 1 •••••• Il 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1271 1272 

tot mei 1967 

131 D 1 ••••• 111 13R 1 ••••• 111 
C 1 ••• 1 ••• I 1 ••• 1 •• 11 

1371 1372 

141 D 1 •••• 1111 14R 1 •••• 1111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1471 1472 

15L D 1- •• 11111 15R 1 ••• 11111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

6771 6772 

afwijkende patronen met patroonnum 
mer en periode van signalering 

llR ..•.....• 

1 ••• 1 •• 11 
0072 

mei 1967 

12L 1 ••• 11111 12R 1 ••• 1 •• II 
1 ••• 1 ••• 1 1 •••••• 11 

6771 7212 

dec.1966 

3171 

dec.1966 

1372 

nov.1967 

14L 1- • • 11111 
1 ••• 1 ••• 1 

6771 

nov.1966 

15R 1 •••••• Il 
1 ••• 1 •• 11 

1272 

dec.1966 

vanaf mei 1967 

13L 111 ••••• 1 13R 1 ••• 1 •• II 
1 ••• 1 ••• 1 111 ••••• 

7231 

nov.1966 

13L 1- •••• 111 13R 1 • • • • • 111 
1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 ••• 1 

1371 

febr.1967 

Overzicht 5: De codepatronen in de blokken D en C. Periode: oktober 1966 tot begin januari 1968. 
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Met uitzondering van patroon 7212 met KPK J2R, zijn alle afwijkende patronen slechts één keer, dan wel 
gedurende een korte periode gemeld. 
In afbeelding 66 en 67 zijn enkele voorbeelden weergegeven van coderingen uit de periode oktober 1.966 
tot begin januari 1968. 

tJ 

~ 

. 1 1 
1 : 1 _ ! 1 
1111 1 - 1 

.. l. llU l 
\,~ 

..... ,,.:.-:~-----··' 
11B 

.1 Il 
1 1 1 . 
til f" Il 
·1'1111 1 

BRIEVEN MET BEL□
STEEDS LA TEN 
AANTEKENEN 

Afb. 66: 
Poststukken gecodeerd in de 
periode van oktober 1966 
tot begin januari 1968. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D-C patroon 
KPK 

: Leiden 
:. 22-12-1967 
: 1172 
: 1 lR 

Bestemming 
Stempeldatum 
D-C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 9-III-1967 
: 1271 
: 12L 

~ 

J 

Afb. 67: 
Poststukken gecodeerd in de 
periode van oktober 1966 tot 1- 111 

1 

~ERQ~ begin januari 1968. SOCIAAL 
!" 1 ~➔

1 CULTUREEL W 
0 V17 ~ 

r-1111 1 
UOOR 20MERZE ' Bestemming : Deventer 1967 

, 
STERK . .J Stempeldatum : 10-V-1967 

1 IUI 1 D-C patroon : 1371 iSL 
K.PK : 13L 

I' tlHI - 
1 1 1 19 67 

i'"'~o,-,...-:1+inl"'I · 

111 1 Il 1 • , , - -::, ~ i ..; , • a a T . _,_. t... • 
Bestemming : Schiedam C2fi-SllSCH Jaa _.,i 
Stempeldatum : 3 l-V-1967 1 1111 l - ... 
D-C patroon : 6771 

..... ~ :, :... 
KPK : ISL 

~-·- 
NEDERJAr-.1D • 

/: - . 58 



BEDIENIN GSVOORSCBRIFT VOORDE BRIEVENCODEERMA CHINE 1YPE 30. 

L IN BEDRIJF STELLEN. 

- Sleutel aan de zijkant van het toetsenbord rechtsom draaien en loslaten. 
Lampje tussen AT en DT gaat aan. 
Is het lampje in de AT-toets aan, toets indrukken, waarna lampje uitgaat. 

- De toets HANDSORTERING 4 x drukken. 
Een brief is dan zichtbaar op het leesvenster. 

2. CODEREN. 

- Bestemming van brief overeenkomstig toetsen. 
- Voor overige bestemmingen de toets EXTRACT drukken. 
- Voor onleesbare adressen wordt HANDSORTERING getoetst. 

3. WISSEN. 

- Indien verkeerd getoetst is, kan binnen 5 sec. een rode wistoets gedrukt worden, 
waardoor de opdracht omgezet wordt in HANDSORTERING. 

4. BEEINDIGEN. 

- AT toets drukken (lampje gaat aan). 
- De daarna nog verschijnende brieven coderen. 
- Is leesvenster leeg, dan 5 sec. wachten, waarna de machine uitgeschakeld wordt 

door de sleutel aan de zijkant van het toetsenbord linksom te draaien en los te 
laten. 

- Lampje tussen AT en DT gaat uit. 

5. STORING. 

Als bij toetsing na 5 sec. geen volgende brief verschijnt, terwijl het toevoermagazijn 
nog brieven bevat, dan : 

- AT-toets drukken (lampje gaat aan). 
- DT-toets 4x drukken. 

} 
} in codeertempo 

- AT-toets drukken (lampje gaat uit). } 
- Als DT-lampje niet aan is, 4x HANDSORTERING toetsen en verder coderen, 

anders deskundige waarschuwen. 

Overzicht 6: Het bedieningsvoorschrift voor de codeermachine type 30. 
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4.4.6 Het gebruik van de plaatsnaamcode in de periode november 1967 tot februari 1974. 

Van 21 september tot en met 1 oktober 1967 werd in de RAI in Amsterdam de Firato gehouden, De PIT 
gaf daar demonstraties met een codeer- en sorteermachine. Voor de jongeren had de PTT een speciale krant 
uitgegeven: "De PTT op het Elektron", waarin zeer uitvoerig aandacht werd geschonken aan de 
ontwikkeling en het gebruik van de codeer- en sorteermachines van Rotterdam (lit, 50). Bij de demonstraties 
werd gebruik gemaakt van enveloppen (zowel van een rechthoekig, als van een langwerpig model) met een 
uniformadres ( afbeelding 68). Alleen de plaatsnaam en de met die plaats overeenkomende code in de blokken 
A enB waren verschillend. Het postbode-embleem rechtsboven op de brief was in een rode kleuruitgevoerd 
(lit. 58). De KPK's waren vaak moeilijk leesbaar maar behoorden tot de serie 0lL/R tot en met 05L/R. 
N.B : Brieven van het type als weergegeven in afb. 68 zijn ook bekend met onder meer de KPK's 1 lL, l IR, 

en 06Ralsmede met een plaatsnaamcode samen met een negencijferige percelencodezoals beschreven 
in hoofdstuk 7.1.2 . 

1 

·I 

j• 

1 !lil 1 

11m1 
1 i 1111 

111111 

J .K.Zegel 

Poststraat 125 

A P E L D O O R N 

Afb. 68: Gecodeerd demonstratiepoststuk van de Firato tentoonstelling in 1967 in Amsterdam. 

In november 1967 werd een nieuwe codeerstraat in gebruik genomen, voorzien van de KPK's 0 lL/R tot en 
met 05L/R. De eerste meldingen van gecodeerde brieven met één van deze KPK's zijn van 2J november 1967 
(!it. 1 ). Eerder gebruik is mogelijk. Waarschijnlijk betreft het hier de codeerstraat welke van oktober 1964 
tot oktober 1966 in gebruik is geweest en daarna grondig is gereviseerd (zie hoofdstuk 4.4.4). 
In november 1967 werd tevens de SEL opzet-stempelmachine in Rotterdam in gebruik genomen. Hierdoor 
kwamen de giro-enveloppen ( die toen nog geen luminescerend kenmerk hadden!) terecht in de nulvakstapelaar 
van de opzet-stempelmachine (zie hoofdstuk 3.4.2, sub I). De omvangrijke giropost bleef dus vanaf toen 
buiten de codeermachines. • 
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Ongeveer gelijkertijd werd besloten de post voor Amsterdam niet meer te coderen, maar via het 
voorverdeelsysteem van de codeermachine naar een aparte stapelaar te leiden. De laatste meldingen van 
gecodeerde brieven naar Amsterdam dateren van eind oktober 1967; een later gebruik is mogelijk. 
Op het toetsenbord van de codeermachines kwamen twee plaatsen vrij, te weten die voor giro Arnhem en 
Voor giro's-Gravenhage. Ook in de sorteermachine kwamen twee loketten vrij omdat post voor Amsterdam 
niet meer gecodeerd werd (!it. 49). Deze ruimte werd toen benut voor twee nieuwe (groeps )bestemmingen: 
de uitgangen Rotterdam I en Rotterdam Il .. Onder Rotterdam I vielen alle in het noordelijk- en oostelijk 
deel van het postdistrict Rotterdam gelegen plaatsen voor zover deze geen eigen plaatsnaamcode hadden. 
Rotterdam II omvatte de plaatsen gelegen in het zuidelijk- en het westelijk deel van het postdistrict, eveneens 
voor zover die plaatsen geen eigen plaatsnaamcode hadden. De post voor Rotterdam I en II welke uit de 
sorteermachine kwam moest vervolgens nog met de hand uitgesplitst worden op plaats van bestemming. 

Patroon voor Rotterdam I: 
(loketnummer: 1-1) 

B 111-1--11 
A 111-1--11 

Patroon voor Rotterdam II: 
(loketnummer: 2-1) 

B 111-1--11 
A 11-11-1-1 

In de lijst en op het overzichtskaartje in hoofdstuk 4. 7.5 is aangegeven welke plaatsen onder Rotterdam I 
en Rotterdam II ressorteerden (lit. 0). 
Op het toetsenbord van de codeermachine kwam Rotterdam I ( op de toets aangeduid met Rt 1) op de plaats 
van de toets van giro 's-Gravenhage en Rotterdam II (op de toets aangeduid met Rt 2) op die van giro 
Arnhem. Zie verder hoofdstuk 4. 7.1, kolom IV. De eerste meldingen van brieven met de plaatsnaamcode 
voor bestemmingen gelegen in Rotterdam I en Rotterdam II dateren van december 1967. 
In afbeelding 69 is de indeling van het toetsenbord van de codeermachine weergegeven (nog met de toets 
EXTRACT) gebaseerd op gegevens van 26 juni 1968. Dit toetsenbord is tussen 26 juni 1968 en 15 augustus 
1977 vervangen door een toetsenbord met een geheel andere rangschikking van de plaatsnamen (zie 
hoofdstuk 4.6). De plaatsnaamcode zelf werd niet gewijzigd. 

@][IJ~ 
1Hed3 jrJm 1 ~B lssm 1 1 Brnl ~[B IAsnj ~ 
~~ jRwkj ~ jHvs 1 ~~~ ~ 1 Hgvj 

IRt2l ~ jAmr 1 1 Wsnl ~~ 1 Amfj ~GJ 1 Aml 1 IHgll ~ 

~ lspü 1 jHvt 1 1 Hlml I Rt1j ~ 1 Ascii ~~ ~G~ 
~ lsoz 1 jRsd 1 ~ IKül ~ ~~~ §]~~ 
lwrs I IMdb 1 ~ 1 Mssj -~ lsdm 1 ~ ~ IEhvj EJ IHrll ~ANDj 

EXTRACT 1 ~UITENLAN9 

Afb. 69: De indeling van het toetsenbord van de codeermachine volgens een tekening van 26 juni 1968 
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Voor de patronen in de blokken D en G werden weer vaste codeblokjes gebruikt. Tot begin januari 1968 
werd een afwijkende reeks patronen gesignaleerd. Tot die datum waren in de blokken D en G volledige 
patronen met elk zes streepjes geplaatst ( dus gelijk aan de codes in de blokken A en B). Zie afbeelding 70. 

1.IUI 1 

H 1111 

1 JIII 1 
1 Il 111 

'.f,f'.. ·,t 
·~·. ,., 

i!2c5,J 
NEDl:?,lAND 

. ::~ -~-~~· ·- 

j - -.; J ; 
/ _.,. 

Afb. 70: 
Poststuk met de "volledige" 
patronen van zes streepjes 

. in de blokken D en C. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon .. 
KPK 

: Deventer 
: 15-12-1967 
: 6462 

. : 04R 

{! 

4 

• ·o 
-" ~, 
., , 
·; ., 
.~ 
lf 

♦, 

·e 

In deze complete vorm (dus met zes stypjes of streepjes) werden de codeblokjes door de fabrikant van de 
blokjes afgeleverd. Op de CWP werden de codeblokjes gecontroleerd op afwijkingen (lit. 0). Pas na 
aankomst in Rotterdam werden de blokjes naar behoefte - door het verwijderen van één of meer stypjes 
aangepast aan de voor de blokken D en C gewenste patrooncombinaties (lit. 0). 
Waarschijnlijk was bij het in gebruik nemen van de nieuwe codeermachines in 1967 nog niet bekend welke 
patronen in de blokken D en C moesten worden gebruikt. 

Begin januari 1968 werden nieuwe patronen gemeld voor de blokken Den C; deze patronen liepen door tot 
omstreeks 20 november 1969. De patronen werden toen opnieuw gewijzigd. Vooral op post uit de jaren 
1968 en 1969 zijn regelmatig patronen gesignaleerd in complete vorm, dus met alle zes streepjes. Mogelijk 
zijn deze afkomstig van de in hoofdstuk 4.4.9 beschreven reservecodeerstraat. Bij defecten aan de 
codedrukapparaten van machines van de in gebruik zijnde codeerstraat, werden die· uit de reserve 
codeerstraat gebruikt (lit. 0). De bij de machines uit de reserve-codeerstraat behorende patronen in de 
blokken D en C kwamen daardoor ook in de "normale" codeerstraat voor. 
Ook ontstonden er nieuwe patronen door beschadiging van één of meer styp jes; doorverwisselingvan blokken 
tussen codeermachines onderling en door verwisseling van de blokken D en C van eenzelfde machine. 
In de periode december 1973 tot omsteeks 20 februari 1974 werden geen rode kodeerplaatskentekens 
gesignaleerd. 

Algemene opmerkingen betreffende alle overzichten met de codepatronen in de blokken D en C. 

Het is zeer moeilijk alle verschillende codepatronen in de blokken D en C in overzichtelijke vorm samen te 
vatten. In de diverse overzichten is per codeermachine ( dus zowel voor het linker- als voor het rechterdeel) 
voor de patroonnummers in de blokken D en C aangegeven gedurende welke periode een bepaald patroon 
gesignaleerd is. Teneinde het steeds opnieuw moeten opzoeken van de patronen in het overzicht in hoofdstuk 
4. 7.2 te vermijden, zijn de per codeermachine gesignaleerde patronen na de chronologische lijst afgebeeld. 
Kennelijk beschadigde patronen zijn niet in de chronologische lijsten opgenomen, ze worden er onder apart 
vermeld. Dit is enerzijds gedaan om de overzichten niet nog gecompliceerder te maken en anderzijds omdat 
de grens tussen een "normaal" en een nieuw (uiteen beschadiging ontstaan) patroon soms moeilijk te trekken 
is. Veel van de beschadigde patronen vertonen nog fragmenten van de versleten of de beschadigde stypjes. 

62 



Alle chronologische overzichten zijn gebaseerd op de gegevens van circa 10.000 gecodeerde poststukken 
in totaal; dit is slechts een fractie van het aantal poststukken dat gecodeerd is. Gelet op de spreiding van deze 
stukken over de gebruiksperioden geven slechts de in de kolom "normaal" vermelde patronen een redelijk 
betrouwbaar beeld. Een patroon is als "normaal" aangemerkt wanneer het gedurende langere tijd (tenminste 
1 à 2 maanden) regelmatig is gesignaleerd. Patronen welke slechts incidenteel voorkomen of alleen 
gedurende heel korte perioden, zijn vermeld in de kolom "afwijkend". Een afwijkend patroon kan later, gelet 
op de frequentie waarmee het dan voorkomt, weer de "status" van normaal patroon krijgen. Het bestaan van 
nieuwe (tot dusver nog niet gesignaleerde) afwijkende patronen is zeker niet uitgesloten. 
De overzichten zijn strikt chronologisch opgesteld. Zijn er in één maand meerdere (normale of afwijkende) 
patronen gemeld dan wordt (voor zover dat bekend is) het "oudste" patroon steeds het eerst vermeld. 

KPK 011 KPK 0lR 
patroonnummer patroonnumer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

nov.1967-jan.1968 6464 nov.1967-jan.1968 geen meldingen 
jan.1968-aug.1968 0171 jan.1968-dec.1968 0172 
aug.1968 6464 dec.1968 7474 
aug.1968-nov.1968 0171 
dec.1968 6666 
jan.1969-okt.1969 0171 jan.1969-feb.1969 0172 
aug.1969 6464 feb.1969 6262 

• aug.1969 6666 mrt.1969-aug.1969 0172 
aug.1969-okt.1969 0171 aug.1969 6262 

t okt.1969-nov.1969 6464 aug.1969-okt.1969 0172 
nov.1969 6668 okt.1969 6865 

okt.1969 6565 
okt.1969-nov.1969 6865 

nov.1969-jan.1973 1111 nov.1969-mrt.1972 0102 
jan.1973 1211 mrt.1972-feb.1973 1112 
feb.1973 1112 feb.1973 1111 
feb.1973-feb.1974 1111 feb.1973-feb.1974 1112 

D ••••••• -1 •••••••• 1 •••••••• 1 1 ....... 1 l ....... 1 1 •••••• 11 
C ••••••• 1 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••••••• I 1 •••••• 11 1 ....... 1 

0102 0171 0172 1111 1112 1211 

D 11.11.1.1 1-1111 •• 1 1.1.11.11 1 •• 1111.1 1 •• 1111.1 11111 ••• 1.1 ••• 111.1 
C 11-11-1.1 1-1111 •• 1 1.1.11.11 1 •• 1111.1 11111- •• 1 1.1.11.11 1 ••• 111-1 

6262 6464 6565 6666 6668 6865 7474 

Beschadigde patronen: 

KPK 011 D ......•. 1 zie patroon KPK 011 D •.•• 1 •.. 1 zie patroon 

C ••.••••• f 1111 C 1 ••• 1 ••• 1 0171 

0101 8771 

Overzicht 7a: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: november 1967 tot februari 1974. 
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KPK 021 KPK 02R 
patroonnummer patroonnuIIllller 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

nov.1967-jan.1968 6363 nov.1967-jan.1968 6565 
jan.1968-apr.1969 0271 jan.1968-sep.1968 0272 

okt.1968 6565 
okt.1968-nov.1968 6666 
nov.1968-dec.1968 0272 
dec.1968 6565 
dec.1968 6666 

apr.1969 6166 jan.1969-juni 1969 0272 
apr.1969-okt.1969 0271 jul.1969 0000 
okt.1969-nov.1969 6166 jul.1969-okt.1969 0272 
nov.1969 0272 okt.1969-nov.1969 6565 
nov.1969-dec.1969 1211 nov.1969-dec.1969 1212 
dec.1969 4121 dec.1969 7474 
dec.1969 6166 
jan.1970 0012 jan.1970-feb.1970 1212 
jan.1970-mei 1970 1211 feb.1970 7475 

feb.1970-mrt.1970 2121 
mei 1970 0011 mrt.1970-mei 1970 1212 
mei 1970-feb.1974 1211 mei 1970-juni 1970 2121 

jul. 1970-j an.1971 1212 
jan.1971 6565 
feb.1971 2111 
feb.1971-mrt.1971 6565 
apr.1971 2111 
apr.1971-mrt.1972 1212 
mrt.1972 1312 
apr.1972-aug.1972 1212 
sep.1972 6771 
nov.1972-dec.1972 1212 
dec.1972 7474 
dec.1972 6772 
feb.1973-mei 1973 1212 
mei 1973-feb.1974 1200 

D ••••••••• 

C •••••• • ... 1 •••••• -1 
•••••••••••••••• 11 ••••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 
1 •••••• 11 1 ••• , ••• 1 1 ••• 1 •• 11 ••••••••• , ••••••• , 

0000 0011 0012 0271 0272 1200 1211 

D 1 •••••• l l j ••••• 111 11 •••••• j 11 •••••• j 1111 •••• 1 ll l-l •• 11 11 •• l-l l] 
C j •••••• 11 j •••••• 11 j ••••••• j 11 •••••• j 11 •••••• J j •• 1111.j 11 •• l-I l] 

1212 1312 2111 2121 4121 6166 6363 

D j.j.11.11 1 •• 1111.1 j ••• 11111 1 ••• 11111 j ••• 111.1 , ••• 111.1 
C j.j.11-11 1 •• 1111.1 j ••• j ••• j j ••• j •• 11 1 ••• 111-1 11 •••• l-l 

6565 6666 6771 6772 7474 7475 

Beschadigd patroon: KPK 02R D ! •.•..• Il zie patroon 
C 1 •••••••• 1212 

1210 

Overzicht 7b: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: november 1967 tot februari 1974. 
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KPK 031 KPK 03R 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

nov.1967-jan.1968 6767 nov.1967-jan.1968 6262 
jan.1968-jul.1969 0371 feb.1968-okt.1968 0372 

okt.1968 6361 
jul.1969 6362 okt.1968-okt.1969 0372 
aug.1969-okt.1969 0371 
okt.1969-nov.1969 6362 okt.1969-nov.1969 6361 
nov.1969-dec.1969 1311 nov.1969-jan.1970 1312 
dec.1969 7475 
jan:1970-jun.1970 1311 jan.1970-feb.1970 1311 
jun.1970 1212 feb.1970-okt.1970 1312 
jul.1970-nov.1970 1311 okt.1970 0372 
nov.1970-mrt.1971 1300 okt.1970-dec.1970 1312 

dec.1970 3121 
dec.1970-jan.1971 7475 

mrt.1971-mrt.1972 1301 -·· feb.1971-mrt.1971 1212 
mrt.1971 6565 
mrt.1971 7475 
mrt.1971-apr.1971 6565 
apr.1971 1312 
apr.1971-jun.1971 2111 
jun.1971 7475 
jun.1971-okt.1971 2111 

) nov .1971-feb.1972 1312 
feb.1972 1212 

mrt.1972-dec.1972 1311 feb.1972-mrt.1972 1312 

) apr.1972 0012 
apr.1972-okt.1972 1312 
okt.1972 6771 
nov.1972-dec.1972 1312. 

dec.1972 6565 dec.1972 6771 
dec.1972 7475 dec.1972-feb.1974 1312 
jan.1972-sep.1973 1311 
sep.1973-jan.1974 0011 
feb.1974 0311 

}. 

►

D •••••••••••••••••••••••• 111 ••••••111 ••••••111 1 •••••• 11 1 ••••• 111 
C 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••••••• 1 1 ••• j ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 •••••• 11 ••••••••• 

0011 0012 0311 0371 0372 1212 1300 

D 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111 11 •••••• 1 111 ••••• 1 11.11.1.1 ll •• 1.111 
C •••••••• 1 1 ••••••• 11 •••••• 111 ••••••• 1 11 •••••• 1 11.11.1.1 111.1 •• 11 

1301 1311 1312 2111 3121 6262 6361 

D 11 •• 1.111 1.1.11.11 1, •• 11111 1 •••• 1111 1 ••• 111.1 
C 11.11.1-1 1.1.11.11 1 ••• 11111 1 ••• 1 ••• 1 11 •••• 1.1 

6362 6565 6767 6771 7475 

Beschadigd patroon: KPK 03R D 1 ••••• 111 
C ••••••• 11 _(zie patroon 1312) 

1302 

/.,, 

1~ 

Overzicht 7c: De ccdepatronen in de blokken Den C. Periode: november 1967 tot februari 1974. 
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KPK 041 KPK 04R 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

nov.1967-jan.1968 6362 nov.1967-jan.1968 6462 
jan.1968-juni 1969 0471 jan.1968-nov.1969 0472 
jun.1969 1468 
jun.1969-nov.1969 0471 
nov.1969 6763 nov.1969-jan.1971 0412 
dec.1969-mrt.1971 1411 jan.1971 4121 

feb.1971 0412 
feb.1971-mrt.1971 7475 

mrt.1971-apr.1971 1401 mrt.1971-okt.1971 4121 
apr.1971 0001 
apr.1971-jun.1971 4101 
jun.1971 . 1411 
jun.1971-dec.1971 4101 okt.1971-nov.1971 4112 

nov.1971 4121 
nov.1971 4175 

dec.1971 1411 dec.1971 4112 
jan.1972-mrt.1972 4101 feb.1972-feb.1974 1412 
mrt.1972-feb.1974 · 1411 

D ••••••••• 

C ••••••• • 1 

0001 

1468 

~ 

~ 

4 
j 

• . J Afb. 71: 

6763 

••••• 1111 ••••• 1111 ••••• 1111 1 •••• 1111 1 •••• 1111 1 •••• 1111 
1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 •••••••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 

0412 0471 0472 1401 1411 1412 

D 1 •••• 1111 1111 •••• 1 1111 •••• 1 1111 •••• 1 1111 •••• 111 •• 1.1111.1111 •• 1 
C 11111 ••• 1 •••••••• 1 1 •••••• 11 11 •••••• 1 11 •••• 1.1 11.11.1.1 11.11.1.1 

4101 4112 4121 4175 6362 6462 

D 1 ••• 11111 1 ••• 111.1 
C 11 •• 1.111 11 •••• 1.1 

7475 

Overzicht 7d: De codepatronen in de blokken D en C. Periode: november 1967 tot februari 1974 . 

Poststuk gecodeerd in de pe 
riode november 1967 tot fe 
bruari 1974. 

Bestemming : 's-Gravenhage 
Stempeldatum : 15-6-1970 
D - C patroon : 1411 
KPK : 04L 

d 1111 
i 1 

·Î 1111 11 

1 1111 1 

J 
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KPK OSL KPK OSR 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

nov.1967-jan.1968 6465 
jan.1968 0572 
feb.1968-nov.1969 0571 

nov.1969 6766 

nov.1969-feb.1970 6711 
mrt.1970 6811 
mrt.1970-jun.1970 6711 
jun.1970-aug.1970 6811 
sep.1970 6711 
okt.1970-nov.1970 6811 
nov.1970 6711 
nov.1970-feb.1971 6811 
feb.1971 6711 
feb.1971-apr.1971 6811 
apr.1971 6711 
apr.1971-feb.1972 6811 
feb.1972 6711 
feb.1972-mrt.1972 6811 
feb.1973-feb.1974 6711 

apr.1971 6812 
apr.1971-jun.1972 6712 

jun.1972 6821 
jun.1972-nov.1972 6712 
nov.1972 6711 
nov.1972-feb.1974 6712 

D •••• 11111 •••• 11111 111.1 •• 11 1.1111 •• 11-1111 •• 11.1.11.111 •• 1111.1 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• II 111.1 •• 11 1.1111 •• 1 1.1.11.11 1 •• 1111.1 1 •• IIII.I 

0571 0572 6161 

nov.1967-jan.1968 6566 
jan.1968-okt.1968 0572 
okt .1968 6666 
dec.1968 0572 
dec .1968 6666 
dec.1968 6161 
jan.1969-apr.1969 0572 
apr .1969 6464 
mei 1969-nov.1969 0572 
nov.1969 6765 
nov.1969 6712 
nov .1969 6666 
dec.1969 6712 
dec.1969 6711 
dec.1969-jul.1970 6712 

aug.1970-jan.1971 6812 

jan.1971-apr.1971 6712 

6464 6465 6566 6666 

D 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 1111111111 ••• 111111 ••• 111111 ••• 1 
C 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1.1.11.11 1 •• 1111.1 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 11 •••••• 1 

6711 6712 6765 6766 6811 6812 6821 

• 

►
~ 

~ 

►• • .. 
• • • 1 • • • • • .. .. 
a .. 
ll. 
~ 

Overzicht 7e: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: november 1967 tot februari 1974. S- 
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In afbeelding 72 zijn poststukken weergegeven welke gecodeerd zijn door de codeermachines met één van 
de KPK's O lL/R t/m 05L/R . 

1 

Il 
1111 Il 

1 1111 1 

Afb. 72: 
Poststukken gecodeerd in de 
periode november 1967 tot 
februari 1974. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 12-12-1969 
: 0102 
: OIR 

: 's-Gravenhage 
: 29-XII-1970 
: 1300 
: 03L 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 11-10-1971 
: 6811 
: 05L(kopstaand) 

: Eindhoven 
: 30-10-1970 
: 6812 
: 05R 

11111 I ' 

J · 1 

1111 Il 
1 1111 1 

i{ ··,;; 
'.; . 

~-\;:~ 
NEDEi>J.AND 

- ! J - _; / 
,,,-· 

./ 

11111 1 
1 fl 
1.1 IMI · 
1111 Il 

!_ I .. 
---- 

C5P. 
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Niet alleen de uit de stad Rotterdam zelf afkomstige post werd van een plaatsnaam code voorzien. Ook post 
van tot hetverzorgingsgebied van het postdistrict Rotterdam behorende plaatsen werd-behoudens uiteraard 
de lokale post -- naar het DPK Rotterdam gebracht en aldaar na het opzetten en stempelen van een 
plaatsnaamcode voorzien. Er kwamen echter ook gecodeerde brieven voor met een afstempeling van andere 
plaatsen welke tot het postdistrict Rotterdam behoorden. De uitgaande post was dan reeds in die plaatsen • 
zelf opgezet en gestempeld en kon na aankomst in Rotterdam rechtstreeks naar de codeermachines. , 
Ook een deel van de uit het buitenland afkomstige post werd in Rotterdam gecodeerd en voorzien van een 
plaatsnaamcode. In afbeelding 73 zijn van het voorgaande enkele voorbeelden weergegeven. • 

1 
1 ·1 Il 
111.1 1r 
1 1111 1 

r.~,... [1 v·b~r-:,...i:--Î t""' ..... .._,1 .. _,,.... ... _ .... 

gebrui~ ~r 
. (: ~~ 1 u:;·•:::-:::::•:! 

11 1111 

1111 Il 
m I Il 
11111 1 BENELUX1944-1969 :;:.:: 

NEDERlAND 

Afb. 73: 
Poststukken gecodeerd in de 
periode november 1967 tot 
februari 1974. 

Gestempeld in 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Gestempeld in 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Dordrecht 
: 27-V-1969 
: 0172 
: OIR 

: Schiedam 
: 22-X-1969 
: 6361 
: 03R 

1 

1 1 

Gestempeld in : Hoogvliet 111 1 Il 
11111 1 Stempeldatum : 26-IV-1972 

D-C patroon : 1111 ' ~ 5· 
KPK : onleesbaar 

,,.,,,..,. , ... 

11111 
1 1 Il #; \ . 

l lfl Il t"'{. 
1 ' 

Gestempeld in : Harlange(Lux). - ( {-;.S.E3.-· ·. -- .. 
111111 - 

Stempeldatum : 1-8-1969 f \ \ ,' J 
\, ''--..__,./ / 

D - C patroon : 0572 
~ L" ,. .'-._t_../ J J KPK : onleesbaar 71.-, .. ,.-••- 
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4.4.7 Het gebruik van de plaatsnaamcode in de periode 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. 

Op of omstreeks 21 februari 1974 werd de kodeerplaatsherkenning gewijzigd, De KPK's O lL/R tot en met 
05L/R werden vervangen door de cijfers 1 t/m 10 (afb. 74, 75 en 76). De nummers 1 en 2 behoorden bij 
codeermachine l; 3 en 4 bij machine 2; 5 en 6 bij machine 3 enz. De oneven cijfers gaven het rechterdeel 
van de machines aan en de even cijfers het linkerdeel (lit.1) . 
De afdrukken van de KPK-stempeltjes waren aanvankelijk blauw van kleur. Bij de aflevering van de nieuwe 
stempeltjes waren deze door de fabrikant voorzien van blauwe inkt. Na bijvulling met de normale rode inkt 
werden de afdrukken eerst in paars en daarna geleidelijk aan weer in rood afgedrukt. DezeKPK-stempeltjes 
waren niet van een vulnippel voorzien. De KPK's kwamen daardoor weer veel kopstaand voor (!it. 0). 
De patrooncombinaties in de blokken D en C waren aanvankelijk gelijk aan die welke vóór 21 februari 1974 
werden gebruikt. De indeling van de overzichten 8a t/m 8e is gelijk aan die behorende bij de bespreking van 
de KPK's 0lL/R t/m 05L/R in hoofdstuk 4.4.6. Daarbij gelden - voor zover van toepassing - dezelfde 
algemene opmerkingen welke voorafgaande aan de overzichten in hoofdstuk 4.4.6 zijn gemaakt. 
Van medio juli 1977 tot en met 14 augustus 1977 zijn geen gecodeerde brieven gemeld. In deze periode zijn 
de codeermachines aangepast aan een nieuwe toetsenbord- en sorteervakkenindeling (zie hoofdstuk 4.4.8). 

KPK 1 KPK 2 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

feb.1974 0102 
feb.1974-sep.1974 1112 feb.1974-dec.1976 1111 
sep.1974 1121 
sep.1974-nov.1976 1112 
dec.1976-jul.1977 1121 feb.1977-mrt.1977 1121 

D •••••••• 1 1 ••••••• 1 I ....... 1 J ••••••• 1 

C ....... 11 1- •••••• 1 1 •••••• 1 1 11 •••••• 1 
0102 1111 1112 1121 

Beschadigde patronen: 

KPK 1 en 2 D •••••••. 1 zie patroon KPK 2 D •••••••• 1 zie patroon 

C 1 •••••• 1 1 1112 C 1 •••••• -1 1111 

0112 0111 

Overzicht 8a: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. 

1 
f f' 
Hl I Il 
1 HII 1 .. 2 

"\ :•;; :; 
-- -~~~/ 

Afb. 74: 
Poststuk gecodeerd in de 
periode 21 februari 1974 
tot 15 augustus 1977. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
'. 22-3-1974 
: 1111 
:2 
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KPK 3 KPK 4 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

feb.1974-dec.1975 ' 1211 feb.1974-apr.1974 1212 
apr.1974 7212 
apr.1974 1372 
mei 1974 7212 
jun.1974 1111 
jun.1974-jul.1974 1212 
aug.1974-jan.1975 1272 
feb.1975 1372 
feb.1975 1371 
mrt.1975 1372 
mrt.1975-nov.1975 1272 
nov .1975 7272 
dec.1975 1272 
dec .197 5-j ul.1977 7272 dec.1975-jun.1977 7271 

jun.1977 1271 

D 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1 ••••• 111 
C 1 ••••••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1111 1211 1212 1271 1272 1371 1372 

D 1 ••• 1 •• II 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• II 
C 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

7212 7271 7272 

Overzicht8b: Decodepatronen in de blokken Den C.Periode: 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. 

Afb. 75: 
Poststukken gecodeerd in de 
periode 21 februari 1974 tot 
15 augustus 1977 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK .. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Dordrecht 
: 21-2-1974 
: 1212 
: 3 

: 's-Gravenhage 
: 22-IX-1975 
: 1211 
:4 

1 1 i 
1 Il 

m 111 
1 .. llllt - 

Il 
1 1 

1111 11 

1 1111 1 
4 
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KPK 5 KPK 6 
patroonnunnner patroonnunnner 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

feb.1974-mrt.1977 · 1312 feb.1974-jun.1974 0311 
jun.1974 6712 * 
jul.1974-nov.1974 0311 
nov.1974 6712 * 
dec.1974-okt.1975 0311 
okt.1975-feb.1977 1371 

mrt.1977 1371 ' mrt.1977 , · · 1312 
mrt.1977-jul.1977 1312 apr.1977-jul.1977 1371 

* Patroon 6712 behoort in deze periode bij KPK 9. Bij deze meldingen is 
sprake van een konst.aand KPK 9. KPK 6 en een konst.aand KPK 9 z:i,in niet 
van elkaar te onderscheiden (afb.77). 

D •••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111 j ••• 11111 
C 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• I 1 •••••• 11 

0311 1312 1371 6712 

Beschadigde Patronen: 

KPK 5 D •••••• 1 11 zie patroon KPK 5 D •••••• 111 zie patroon 

C ••••••• 11 1312 C 1 •••••• Il 1312 

0302 0312 

KPK 6 D •••••• 111 zie patroon 

C •••• 1 •• 1 1 1371 

0387 

Overzicht Se: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. 

Pr 
1 ' 11111. 

1 JI 

111-J Il 
11111' J,· 

1 • 
6 

Afb. 76: 
. Poststuk gecodeerd in de pe 
riode 21 februari 197 4 tot 15 
augustus 1977. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
:. 28-11-1974 
: 6712 
: 9 (kopstaand!) 
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KPK 7 KPK 8 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

feb.174-mei 1974 1412 
mei 1974 1411 
mei 1974-dec.1976 1412 
dec.1976-juli 1977 0000 

feb.1974-dec.1974 
dec.1974-jan.1975 
jan.1975 
jan.1975-jul.1977 

D ••••••••• 1 •••• 1111 1 •••• 1111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C ••••••••• 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 

1411 

1411 

6712 
6771 

0000 1411 1412 6712 6771 

Overzicht Sd: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. 

KPK 9 KPK 10 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

feb.1974-apr.1974 6712 feb.1974-apr.1974 6711 
apr.1974 0311 * apr.1974-nov.1974 6771 
apr.-mei 1974 6712 
mei 1974 0311 * nov.1974 6711 
jun.1974-mrt.1975 6712 nov.1974-jan.1975 6771 

jan.1975 0571 
mrt.1975-mei 1975 6771 jan.1975-mei 1975 6771 
mei 1975 6712 mei 1975-dec.1975 6711 
mei 1975-jul.1977 6771 dec.1975 6771 

jan.1976-apr.1976 6711 
mei 1976 6771 
mei 1976-mrt.1977 6711 
apr.1977 1371 
jun.1977 6711 
jun.1977-jul.1977 1371 

* Deze meldingen betreffen een patroon van KPK 6. Het KPK 6 is kopstaand 
afgedrukt en niet te onderscheiden van KPK 9. 

D •••••• 111 •••• 11111 1 ••••• 111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C 1 ••••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••••••• j 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 

0311 0571 1371 6711 6712 6771 

l 

• 

Overzicht Se: Decodepatronen in de blokken Den C. Periode: 21 februari 1974 tot 15 augustus 1977. ,, 

73 l 



4.4.8 Het gebruik van de plaatsnaamcode in de periode 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 

Op 15 augustus 1977 werd - met behoud van het systeem van matrixcodering - een volledige wijziging van 
de plaatsnaamcodering zelf ingevoerd. Veel van de vóór 15 augustus 1977 gebruikte plaatsnaamcodes 
verdwenen, nieuwe - vooral tot het postdistrict Rotterdam behorende bestemmingen-werden toegevoegd, 
terwijl bovendien zeventien toetsen van het toetsenbord van de codeermachine werden voorzien van één, 
twee of drie letters van het alfabet(= het ABC-systeem). Gehandhaafde bestemmingen kregen overigens 
wel een geheel nieuwe plaatsnaamcode! Ook de sorteermachine werd aangepast (lit. 0). 

.J 
J 
J 
. ~ 

" .. , 
; ., 

BB BGJG BBG EJEJ 
EIG GGG GGG 88 

GBB BGG ~G~ EII3B 
EJGG 0GB EIGEJ 13BG 
BBEJ BEJG 0GB BEJEJ 
GGG 0EJG GBB GGEI 

.1.--w_I_s _ ___.l I HAND 

Afb. 77: Het toetsenbord vanaf 15-8-1977 volgens het ABC-systeem. 

AOITERZIJDE 

l - 8 2 - 8 3 - 8 4 - 8 5 - 8 6 - 8 7 - 8 8 - 8 
Zt Vb Rwk Rsd Nm Mt Ht Hrl 

l - 7 2-7 3 - 7 4-7 5 - 7 6 - 7 7 - 7 8 - 7 

Gr Es Ed Dv Bek Asv Amf Amr 

l - 6 2 - 6 3-6 4 - 6 5 - 6 6 - 6 7 - 6 8 - 6 

Zdt Vdg Sdt Spij Sdm Rzb Rd Ppd 

l - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 5 7 - 5 8 - 5 
Obl Mss !Cij Hvt Ddt Ca Ble Brd 

~ BOVENZIJDE 

l - l 2 - l 3 - l 4 - l 5 - l 6 - l 7 - l 8 - l 

A B C-D E-:-F G H I-J-K L 

l - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 - 2 

M N 0 P-R s T-U V Il'. 

l - 3 2 - 3 3 - 3 4-3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 - 3 

IJ-Z Ap Ah Bd Dt Ehv. Gv Gn 

l - 4 2-4 3-4 4 - 4 5- 4 6 - 4 7 - 4 8 - 4 

Gd Hlm Rvs Lw Ledn Tb Ut Zl 

VOORZIJDE 

Afb. 78: Indeling van de sorteervakken van de sorteermachine vanaf 15-8-1977 . 
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De bedoeling van dit zogeheten ABC-systeem was om alle post te kunnen coderen. Voor een deel 
rechtstreeks aan de hand van de plaatsnaam van bestemming; voor alle andere plaatsen indirect door het 
aanslaan van een toets overeenkomend met de eerste letter van de plaatsnaam. Alle (kleinere) plaatsen 
beginnend met b.v de letter W kregen dan dezelfde plaatsnaamcode en kwamen in hetzelfde loket 8-2 (= W) 
van de sorteermachine terecht. Via een tweede sortering met de hand werd deze post daarna uitgesplitst op 
plaats van bestemming. Dit systeem werkte sneller dan het handmatig sorteren van de ongeordende stapel 
poststukken voor die kleinere bestemmingen zoals voorheen het geval was (lit. 0). Zie hoofdstuk 4.7.11 

kolom V. De indeling van het toetsenbord van de codeermachine en van de loketten van de sorteermachine 
ingaande 15 augustus 1977 zijn weergegeven in de afbeeldingen 77 en 78 (lit. 1 ). 
De KPK-nummering van de codeermachines bleef ongewijzigd. De vóór 15 augustus 1977 gehanteerde 
patronen voor de blokken D en C werden voortgezet. In de overzichten 9a t/m 9e met de patronen in de 
blokken D en C valt wel op dat een patroon in de blokken D en C veelvuldig ontbreekt (patroonnummer 
0000). Voor deze overzichten gelden uiteraard weer dezelfde algemene opmerkingen als gemaakt 
voorafgaande aan de overzichten in hoofdstuk 4.4.6. 

KPK 1 
patroonnummer 
normaal afwijkend 

patroonnummer 
normaal afwijkend 

aug.1977-jan.1979 

jan.1981 
feb.19811 
mrt.1981-mei 1981 

1121 

feb.1979 1111 
feb.1979-mrt.1979 1121 
mrt.1979 7100 
mrt.1979-jan.1980 1111 

jan.1980-feb.1980 0000 
feb.1980-mei 1980 1111 

mei 1980-nov.1980 0000 

0100 

0100 
4000 

KPK 2 

aug.1977-sep.1977 geen meldingen 
okt.1977 0000 
jan.1978-okt.1978 7171 
okt.1978 1121 
okt.1978-jan.1979 7171 
jan.1979-feb.1979 7100 
feb.1979-mrt.1979 7171 
mrt.1979-aug.1979 1112 

aug.1979-sep.1979 7100 
okt.1979 0000 
okt.1979 6712 
feb.1980 1411 
feb.1980-mrt.1980 0000 
mrt.1980 1112 
apr.1980 1411 
mei 1980-okt.1980 1112 
okt.1980 0000 
okt.1980 0102 
okt.1980-dec.1980 1112 
jan.1981-mei 1981 1000 

D ......... •••••••• 1 ........ I 1 •••••••• 1 •• - •••• I 1 ••••••• 1 1 ••••••• 1 

C . . . . . . . . . ......... .....•. 11 . ........ 1- •••••• 1 1 •••••• 1 1 11 •••••• 1 
0000 0100 0102 1000 1111 1112 1121 

D , •••• 1111 1111••••• 1 ••• 11111 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 
C J ••••••• f ••••••••• J •••••• Jf ••••••••• } ••• ) ••• ( 

1411 4000 6712 7100 7171 

Overzicht 9a: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 

la 
a; ..... 
[[I... 

lL 
ll. 
l~ 
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1 ° 

KPK 3 KPK 4 
patroonnwmner patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

aug.1977-jan.1978 7272 aug.1977-sep.1977 1271 
sep.1977 7271 
okt.1977 1271 

jan.1978 7171 okt.1977-mrt.1978 7171 
jan.1978-mrt.1979 7272 mrt.1978-jun.1978 0000 

jun.1978-okt.1978 · 1411 
okt.1978 7171. 
okt.1978-jan.1979 1411 
jan.1979-mrt.1979 0011 

mrt.1979-jul.1979 1211 mrt.1979-mrt.1980 1212 
jul.1979 7272 
aug.1979-dec.1980 1211 apr.1980 0212 

apr.1980-dec.1980 1212 
jan.1981-mei 1981 0200 dec.1980-mei 1981 2000 

D ......... . ........ ••••••• 11 ••••••• 11 

C . ........ 1 ••••••• , . ........ 1 •••••• 1 1 
0000 0011 0200 0212 

D 1 •••• 1111 
C 1 • • • • • • • 1 

1411 

11 •.•••• · 
.......... 

2000 

1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 
1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

7171 7271 

1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 
1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 

1211 

7272 

1212 1271 

Beschadigde patronen (allen met KPK 4): 

D ••••• 1111 zie patroon ••••• 1111 zie patroon 1 ••• 111 • zie patroon 

C • • • • • • • • 1 1411 1- •••••• 1 1411 1- .••••• 1411 

0401 0411 8910 

D 1 •••• 111. zie patroon 

C 1 ••••••• f 1411 

8911 

Overzicht 9b: De codepatronen in de blokken D en C. Periode: 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 

1 111 

1 1 1 
111111 
1 1111 1 

g~etf ge schrr 1:r 

viug gelezf'; - , 

r··---- ·; ' • l!, 1 

['> ~il~~~~e-z~r~~ 

4 

Afb. 79: 
Poststuk gecodeerd in de pe 
riode 15 augustus 1977 tot 
15 mei 1981. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Arnhem 
: 9-1-1976 
: 7271 
:4 

76 
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KPK 5 KPK 6 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

aug.1977-apr.1978 1312 aug.1977-sept.1978 1371 
mei 1978 0000 
mei 1978-nov.1978 1312 sep.1978-okt.1978 6771 
nov.1978 0000 okt.1978-dec.1978 1371 
nov.1978-dec.1978 1312 
dec.1978-mrt.1979 1471 dec.1978-okt.1979 1312 
mrt.1979 1371 
mrt.1979-sep.1979 1311 
sep.1979 1312 
sep.1979-nov.1979 1311 okt.1979 7100 
nov.1979 1111 
nov.1979-feb.1980 1311 okt.1979-jan.1980 1312 

jan.1980 0000 
jan.1980-feb.1980 7100 
feb.1980 1312 

feb.1980-mrt.1980 0000 feb.1980-mrt.1980 0000 
mrt.1980-apr.1980 1412 

mrt.1980-jun.1980 1311 apr.1980-mei 1980 1312 
jun.1980-sep.1980 1111 mei 1980-dec.1980 1412 
sep.1980 6471 
sep.1980 0011 
okt.1980-nov.1980 0000 
nov .1980 1311 dec.1980 0000 
dec.1980-jan.1981 1111 dec.1980-jan.1981 0300 

jan.1981 3000 
jan.1981 0000 
feb.1981 0300 
feb.1981-mrt.1981 0000 

feb.1981-mei 1981 3000 mei 1981 5011 

D ••••••••• 
C •••• • •••• 

......... 
l \ 

0000 0011 

•••••• 1 11 
......... 

0300 

l - I 
l l 

1111 

\ ••••• 111 1 ••••• \\\ \ ••••• 111 
\ ••••••• \ 1 •••••• \\ 1 ••• \ ••• \ 

1311 1312 1371 

D \ •••• \1\\ 1 •••• \I\I I\I •••••• II\\I •••• \.\111 •• 1 1 ••• \\\\\ \ ••• 1 ••• \ 
C \ •••••• \\ \ ••• ) ••• \ ••••••••• ) ••••••• \ \ ••• \ ••• \ \ ••• \ ••• \ ••••••••• 

1412 1471 3000 5011 6471 6771 7100 

Beschadigde patronen (beiden met KPK 5): 

D •••••• \1\ zie patroon •••••• \\\ zie patroon 

C ••••••• \ 1 1312 \ •••••• \ \ 1312 

0302 0312 

Overzicht 9c: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 
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KPK 7 KPK 8 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

aug.1977-jan.1978 0000 aug.1977-okt.1977 1411 
nov.1977 0300 

jan.-mrt.1978 1372 nov.1977-mrt.1978 1411 
mrt.1978 3172 
mrt.1978-jul.1978 1372 apr.1978-mei 1978 0000 

mei 1978 1411 
mei 1978-jun.1978 0000 

jul.1978-dec.1978 3172 
dec.1978-mrt.1979 3173 feb.1979-nov.1979 1412 

nov.1979 0000 
apr.1979-jan.1980 1411 nov.1979-feb.1980 1412 
jan.1980-feb.1980 0000 feb.1980 0000 
feb.1980-apr.1980 1411 feb.1980-mrt.1980 1412 
apr.1980-okt.1980 0000 apr.1980-mei 1980 1312 

mei 1980 0000 
mei 1980 1412 
mei 1980-jun.1980 0000 
jun.1980 1400 
jun.1980-sep.1980 1312 

nov.1980 1411 okt.1980-nov.1980 0000 
nov.1980-dec.1980 0000 dec.1980 4000 
dec.1980-mei 1981 0400 jan.1981 1111 

jan.1981-mei 1981 4000 

D ......... • •• • •• 1 Il ••••• 1 111 1- •• • ••• 1 
C . . . . . . . . . .•..•.... ......... 1 •••••• -1 

0000 0300 0400 1111 1312 1372 

D 1 •••• 1111 1 •••• 1111 l l l ••••• 1 111 ••••• 1 1111 ••••• 
C 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••• 1 •• II 11 •• 1 ••• 1 ••••••••• 

1411 1412 3172 3173 

Beschadigde patronen (beiden met KPK 8): 

1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 •••• 1111 
1 •••••• 11 1 ••• 1 •• 11 ••••••••• 

1400 

4000 

D 1 •••• 111- zie patroon 

C 1 ••••••• 1 1411 
8910 

••••• 11 •• zie patroon 

1411 

9000 

Overzicht 9d: De codepatronen in de blokken Den C. Periode: 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 

·; 
.Il, 

" 

Il Il 
1 11 

Il 1111 

1 Il 111 
., ...... · 

Afb. 80: 
Poststuk gecodeerd in de pe 
riode 15 augustus 1977 tot 15 
mei 1981. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 21-IX-1979 

. : 1412 
: 8 (geen 18!) 

• Il ,: 
78 
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KPK 9 KPK 10 
patroonnummer patroonnummer 
normaal afwijkend normaal afwijkend 

aug.1977-jan.1978 6771 
jan.1978 1371 
feb.1978-okt.1978 6771 
okt.1978-jan.1979 0071 
jan.1979-feb.1979 6711 
feb .1979-mrt .• l 979 0071 
mrt.1979-apr.1979 6711 
apr.1979 0071 
apr.1979-sep.1979 6711 
sep.1979 · 0000 
sep.1979-okt.1979 6711 
okt.1979-nov.1979 7100 
nov.1979-feb.1980 0000 

feb.1980-jun.1980 6711 
jun.1980-sep.1980 0011 
sep.1980-okt.1980 6712 
okt.1980-nov.1980 0012 
nov.1980 0000 
nov.1980 1111 
dec.1980-apr.1981 0000 
apr.1981-mei 1981 5011 

D ••••••••• 

C • • • • • • •• • 1 ••••••• f , •••••• 11 1 ••• , ••• 1 
1 1 

1 ••••••• ( 

0000 0011 

. .•....••...•.••.. 

0012 0071 

aug.1977-mrt.1978 1371 
mrt.1978 0000 
mrt.1978-nov.1978 1371 
dec.1978-mrt.1979 3171 

mrt.1979-okt.1979 6712 

okt.1979-dec.1979 6711 
jan.1980 0000 
jan.1980-mrt.1980 6712 
mrt.1980 0012 
apr.1980-sep.1980 6712 
sep .1980 0011 
okt.1980 6712 
nov.1980-dec.1980 0011 
dec .1980 0000 
dec.1980-mei 1981 5011 

1111 

1 ••••• 111 111 ••••• 1 
1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 

1371 3171 

D 11111 •••• 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 1 ••• 1 
c ] •..•.•• ) f ••••••• f f •••••• JJ f ••• J ••• f ••••••••• 

5011 6711 6712 6771 7100 

Beschadigd patroon (met KPK 10): 

D •••• 11111 zie patroon 

C 1 •••••• 11 6712 
0512 

t 
~ 

r 
~ 

• • • • • • • • • • .Il 
a. 
a. 
• a 

Overzicht 9e: De codepatronen in de blokken D en C. Periode: 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981. 

) 

1 lilll 
1 Il' 
1111 Il 

111111 

, __________ ---- --------·· ------------- ------- 10 

Afb. 81: 
Poststuk gecodeerd in de pe 
riode 15 augustus 1977 tot 15 
mei 1981. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Eerbeek 
: 4-V-1979 
: 6712 
: 10 

IIL 
l~ 
l~ 
l~ 
1~ 
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Met de invoering van het ABC-systeem werd dus ingaande 15 augustus 1977 de post voor alle plaatsen 
gecodeerd. Voor de kleinere plaatsen - zoals hiervoor beschreven "'werd gecodeerd op de beginletter van 
de plaatsnaam. In afbeelding 82 zijn enkelevoorbeelden weergegeven van coderingen voor kleinere plaatsen. 
In de blokken A en B van boven naar beneden respectievelijk de plaatsnaamcodes voor de letters A, E, 0 
en Z. Zie ook hoofdstuk 4. 7 .1, kolom V. 

Il 

111 1 Il ·,, 

îtl 1 Il 

! 1 1 · I 

· ·I 1 1 . 
1 1111 Il 

.Ll 111.1 1 

PLAKT u.· .k' 

nederlanèf 
4 

.J 

Afb. 82: 
Poststukken metplaatsnaam 
codesvan de kleinere plaatsen. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Akkrum 
: 13-04-1981 

. : 2000 
:4 

: Eesveen 
: 16-XII-1977 
: 7171 

. : 4 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Oosterbeek 
: 21-XI-1977 
: 0000 
:7 

: Zierikzee 
: 25-VI-1980 
: 1412 
:6 

·' 

1111.11 
lf · 111 ! 

. ,. . . 
• .-:~~ f?_.·"'\. ~ . 

i 
' . ' ; 

: l 
' ► . 

:c::_~-- 

llll- 
1 lJ 
,r I m 
1ft I Il 

--~- ,. ~ ..... _ 
,. 
l 

'l. ..... ,.-· _/. 
.. ._ , • .r•:· 
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~ 

rrt In de voorgaande overzichten wordt regelmatig melding gemaakt van beschadigde patronen in de blokken 
Den C. Al deze patronen zijn gerubriceerd in het overzicht in hoofdstuk 4.7.2. (ïi, 
Eén patroon in de blokken D en C kan niet gerubriceerd worden omdat het vooral in blok D een combinatie 
van vlekken en streepjes heeft. o:r 
Waarschijnlijk is dit "patroon" ontstaan als gevolg van slijtage èn het niet voldoende wegsnijden van enkele IE,-. 
stypjes uit de codeblokken. 
Dit "patroon" is jaren achtereeen met drie verschillende KPK's gesignaleerd (afb. 83): p 
- Met KPK 1 : gemeld in 1977 en 1978 
-Met KPK2 : gemeld van 1975 tot 1978 Il> 
- Met KPK 8 : gemeld in 1978 en 1979. ~ 

Afb. 83: 
Poststukken met "slijtage" 
patronen in de blokken D-C. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
Stempeldatum 
D- C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 23-VI-1977 
: slijtage patroon 
:2 

: 's-Gravenhage 
: 19-III-1978 
: slijtage patroon 
:8 

1r ! , 
i 
1111 II 
l tlll 1 

Il I lll 
l· Hili 

;· ·1 ·:-~:~ ~::. 

'-········ ··--·------...~..;:;;;.,~- 

Nederland 55 et 

1 11111 
goed [esct , 
vlug gele:u 

1 1 1 rt-~··.J 111111 . - - l 

111111 

) 
p 

Afb. 84: 
Poststuk met slijtage aan het 
KPK-stempeltje. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Utrecht 
: 2-IV-1976 
: 6771 
: 8 of9? 

In afbeelding 84 is een voorbeeld weergegeven van een afdruk van een (meermalen voorkomend) KPK 
stempeltje dat als gevolg van slijtage niet met zekerheid kan worden herkend. 
De codeerstraat met de KPK's 1 t/m 10 werd voor het laatst gebruikt op 15 mei 1981 (!it. 0). Eén 
codeermachine en één sorteermachine zijn voor de sloop gespaard gebleven en na revisie op de CWP 
overgebracht naar het PTT museum (zie hoofdstuk 4.6). 
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In afbeelding 85 is een poststukweergegevendatgecodeerd is opdelaatste dagvan gebll.l ikvan de plaat$11a.am cod~ 
in Rotterdam: 15 mei 1981 en in afbeelding 86 'is een testkaart te zien van die laatste dag, · · 

j 

1 
J 
~ 

~ 

1 

UI 

. r' 1111 Il 

11111 1 

~ /JJ Îèi ;{1 C',r~ ~ ·7!✓-~ ,6 e d/'"y•~~ --~ (/~ 

~ /s, ,,..i,; :~ a // -e. 

~- os!~ // =r i 
4 ,!/ ,!_'?:, En ie".(- 

Afb. 85: Poststuk gecodeerd op de laatste dag van gebruik van het codeersysteem: 15-V-1981. 

., 
•• 
4 
.a 

- . 
J 
,J 

J 
J. 
A 

• _j 
. ~ , .. , 

ri 
1 Il 
1 1111 1 

1 1111 1 

----------- ------- 
........ >.. -···· ~ ·----- 

--.... ..-- -·-- : l, ; :s. :.:r;-'s _,.. 1 . .. 
\~_-· 

Afb. 86: Blanco kaart gebruikt voor het testen van de codeennachine (gestempeld: 15-V-1981) 

82 



4.4.9 Het gebruik van de reserve-cödeerstraat in de periode december 1968 t/m december 1973. 

In het najaar van 1968 werd naast de codeerstraat beschreven in hoofdstuk 4.4.6, een reserve-codeerstraat 
(bestaande Uit 5 codeermachines) in gebruik genomen. Ter onderscheiding van de "normale" codeerstraat 
kregen deze nieuwe machines de KPK-nummers 06 tot en met 10, weer met de aanduiding L en R voor 
respectievelijk het linker- of het rechterdeel van de machine (afb. 87, 88 en 89). Deze codeerstraat werd 
vooral veel gebruikt in de drukke decembermaanden. 

KPK 061 
patroonnummer 

dec.1968 6262 
jan.1969 7474 

dec.1969 7474 

dec.1970 7474 

dec.1971 7474 
jan.1972 7171 

dec.1972 7171 
dec.1972 6565 
dec.1972 6771 

dec.1973 7171 

D ll0ll0l0I 1-1-11-11 l-01111.1 l000IIIII 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 111.1 
C 11-11-1-1 1-1-11-11 1--1111-1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 111-1 

6262 6565 6666 6771 7171 7172 7474 

D l000III-I 
C 11 •••• 1.1 

7475 

KPK 06R 
patroonnummer 

dec.1968 6666 

dec.1969 7475 
dec.1969-jan.1970 7474 

dec.1970 7475 

dec.1971 7475 
jan.1972 7172 

dec.1972 7172 

dec.1973 7172 

Overzicht 10a: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1968 - 1973). 

1, l!l 1 , .. 
1 I

l! 1 
:1 : 
Il ' 

1111 11 

1111 il ('~I 

Afb. 87: 
Poststuk gecodeerd in de periode 
decem her 1968 tot december 1973 
door een reserve-codeermachine. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D- C patroon 
KPK 

: Rotterdam I 
: 21-12-1970 
: 7474 
: 06L 
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Het aantal meldingen van gecodeerde brieven van de reserve-codeerstraat is vrij gering, Paa:rom zijnnµ in 
het chronologische deel van de overzichten 1 0a tlin 1 0e wèl de beschadigde patronen vermêld, · 
De eerste melding van een poststuk gecodeerd door deze straat is van 13 december J 968. Ook hier hadden 
de patronen in december 1968 -net als bij de codeerstraat beschreven in hoofdstuk 4 .4.6- steeds de volledige 
zes Streepjes in de blokken Den C (lit. 1). Tenzij anders aangegeven betreffen de meldingen in de maand 
januari poststukken uit het begin van die maand, als uitloper van de post uit de decembermaand. 
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" ' f 
~ 

1 .. 
"J 
'] 

.i! 
-~ 
~- - 

, ., 
. J 
-~ 
• oll!i 

" 
►• J 
·J ., 

KPK 071 KPK 07R 
patroonnummer patroonnummer 

dec.1968 geen meldingen dec.1968-jan.1969 6565 

dec.1969 2111 dec.1969 2121 
dec.1969 2111 
dec.1969 2121 
dec.1969 2188 * 

dec.1970 2111 dec.1970 1212 
20 jan.1971 6565 

dec.1971 geen meldingen dec.1971 1312 
dec.1971 1212 

dec.1972 1271 dec.1972 1312 
dec.1972 6565 dec.1972 1272 

dec.1973 1271 dec.1973 1272 
dec.1973 1293 ** 
.,_ beschadiging van patroon 2121 ... 
** beschadiging van patroon 1272 

D 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 ••••• 111 l l •••••• l 11 •••••• 1 
C 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 1. 1 •••••• 11 1 ••••••• 1 11 •••••• 1 

1212 1271 1272 1293 1312 2111 2121 

D 11 •••••• 1 1.1.11.II 
C .1 •••••• 1 1.1.11.11 

2188 6565 

Overzicht 10b: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1968 -1973) . 

Il 
1 1 

1111 Il 

1111 Il 

8Rii:'/EN MET ·6ELD 
s,~~os LA TEN 
AANTEKENEN 

,--- 

1,/ 1 ·- 

Afb. 88: 
Poststuk gecodeerd in de periode 
decem her 1968 tot december 1973 
dooreen reserve-codeermachine. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Rotterdam I 
: 18-XII-1969 
: 2111 
: 07L 
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KPK 081 KPK 08R 
patroonnummer patroonnummer 

dec.1968 
dec.1968 
dec.1968/jan.1969 

dec.1969 3121 
4111 
7671 

dec.1970 
dec.1970 

dec.1971 

sept.-okt.1972 
nov.1972 
dec.1972 

dec.1973 

6162 
8911 * 
8912 ** 

7671 

7671 
3121 

geen meldingen 

6771 
1311 
1371 

dec.1968 

dec.1969 
dec.1969 
dec.1969 

dec.1970 

dec.1971 

dec.1972 
dec.1972 

dec.1973 

6161 

3121 

1212 

6711 
1372 

1371 geen meldingen 
* beschadiging van patroon 1411 
** beschadiging van patroon 1412 

D 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111111 ••••• 11111 •••• 1111.1 •• 11 
C 1 •••••• 11 1 ••••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 11 •••••• 1 1 ••••••• 1 111.1 •• 11 

1212 1311 1371 1372 3121 4111 6161 

D 111.1 •• 11 1 ••• 11111 1 ••• 11111 111.1 ••• 1 1 •••• 111. 1 •••• 111. 
C 11.ll•l•I 1 ••••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 

6162 6711 6771 7671 8911 8912 

Overzicht 10c: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1968 - 1973) . 
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Afb. 89: .- 
Poststuk gecodeerd in de periode 
december1968totdecember1973 . 
dooreen reserve-codeermachine. a 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Rotterdam I 
: 16-12-1968 
: 6162 
: 08L 
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09 L 09 R 
patroonnummer patroonnummer 

dec:.1968 geen meldingen dec.1968 6862 

dec .1969-j an .1970 4111 dec.1969 4121 
dec.1969 4111 

dec.1970 ". 4111 dec.1970 4121 ., 

dec.1971 geen meldingen dec.1971 4121 

dec.1972 1471 dec.1972 1472 

dec.1973 1471 dec.1973 1472 
dec.1973 6862. 

D 1 •••• 1111 1 •••• 11111111 •••• 11111 •••• 1 11111 ••• 1 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• II 1 ••••••• 1 11 •••••• 1 11.11.1.1 

1471 1472 4111 4121 6862 

Overzicht 10d: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1968 - 1973). 

10 L 10 R . 
patroonnummer patroonnummer 

dec.1968 

dec.1969 
dec.1969 

dec.1970 

dec.1971 

mrt.1972-sep.1972 
sep.1972-okt.1972 
okt.1972-nov.1972 
nov.1972-dec.1972 
dec.1972 
dec.1972 
dec.1972-febr.1973 

6763 

6811 
6821 

6711 

geen meldingen 

6711 
1171 
6771 
6711 
6771 
6701 * 
6711 

dec.1968 

dec.1969 
dec.1969 

dec.1970 

dec.1971 

apr.1972-sep.1972 

dec.1972 

6666 

6821 
6811 

6821 

6821 

1212 

1212 

dec.1973 6771 
* beschadiging van patroon 6711 

dec.1973 geen meldingen 

D 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 •• 1111.1 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 •••••• 11 1 •• 1111.1 •••••••• 1 1 ••••••• 1 11 •• 1.111 l~ •• 1 ••• 1 

1171 1212 6666 6701 6711 · 6763 6771 

D 11111 ••• 1 11111 ••• 1 
C 1 ••••••• 1 11 •••••• 1 

6811 6821 

-· . , 

Overzicht l0e: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1968 -1973). 
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• Vanmedio maart 1972 tot begin februari 1973 zijn geen stukken gemeld met KPK OSL (zie overzicht 7e 
in hoofdstuk 4.4.6). Waarschijnlijk is het KPK-stempelmechanisme van het linkerdeel van codeermachine !, 
10 in die periode gebruikt in het linkerdeel van codeermachine 5. Het patroonnummer 6711 - in overzicht 
l 0e verbonden met KPK 1 0L - werd vóór medio maart 1972 en nà begin februari 1973 gebruikt met KPK " 
~ . 
4.4.10 Het gebruik van de reserve-codeerstraat in de periode december 1974 t/m december 1977. • 

In december 1974 zijn ook de KPK's van de reservecodeerstraat gewijzigd. De KPK's 061/R t/m 101/R t, 
werden vervangen door KPK's met de nummers 11 t/m 20. Ook hierbij geldt dat de oneven nummers het ~ 
rechterdeel van de codeermachine aangeven en de even nummers het linkerdeel. Dus 11 is het rechterdeel 
van de eerste machine en 12 het linkerdeel enz. (lit. 1). " 
Dein december 1973 gebruikte patronen voorde blokkenD en C werden in beginsel ook in december 1974 
weer gebruikt. In deze laatste gebruiksperiode van de reserve codeerstraat is slechts één enkele melding van Il 
gebruik buiten de decembermaand bekend. • 

• , 
• • • • • .. 
• • 

KPK 11 KPK 12 
patroonnummer patroonnunnner 

dec.1974 7171 dec.1974 7172 

dec.1975 7171 dec.1975 7172 
dec.1975 7101 * 

okt.1976 1412 
dec.1976 7171 dec.1976 7172 

dec.1977 1471 dec.1977 1271 
* beschadiging van patroon 7171? 

D 1 •••••• 11 1 •••• 1111 J •••• 1111 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• J ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 
C 1 ••• 1 ••• 1 •••••••• J 1 ••• J ••• 1 •••••••• ! 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1271 1412 1471 7101 7171 7172 

Overzicht lla: De codepatronen in de blokken Den C van de reserve-codeerstraat (1974 -1977). 

. 1 Il r 1 · 1 

111111 

1111 Il 

(. 
··,....... / 

12 

Afb. 90: 
Poststuk gecodeerd in de periode • 
december1974totdecember1977 
door een r~serve-codeermachine .• 

Bestemming : Monnikendam • Stempeldatum : 15-XII-1977 ., 
D - C patroon : 1471 . 
KPK : 12 .. 

• • 
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KPK 13 KPK 14 
patroonnunnner patroonnummer 

dec.1974 6572 dec.1974 1271 
dec.1974 7272 dec.1974 0000 

dec.1975 6700 dec.1975 1271 
dec.1975 7271 

dec.1976 6572 dec.1976 1271 
dec.1976 7271 

dec.1977 6711 dec.1977 6772 
dec.1977 1121 
dec.1977 0000 

D ••••••••• 
C •. • •• • • •• 

1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1.1.11.11 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
11 •••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 ••••••••• 1 ••••••• 1 1 ••• 1 •• 11 

0000 1121 1271 6572 6700 6711 6772 

D 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

7271 7272 

Overzicht Ub: De codepatronen in de blokken Den C van de reserve-codeerstraat (1974 -1977). 

KPK 15 KPK 16 
patroonnunnner patroonnummer 

dec.1974 1372 dec.1974 1371 
dec.1974 1212 

dec.1975 1111 dec.1975 1371 
dec.1975 1372 
dec.1975 1172 
dec.1975 1272 
dec.1975 1212 

dec.1976 1272 dec.1976 1371 
dec.1976 1372 

dec.1977 1272 dec.1977 6772 
dec.1977 1372 

D , ••••••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• 1 1 1 •••••• Il 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••• 11111 
C 1 ••••••• ) 1 ••• 1 •• 11 1 •••••• 1 1 1 ••• 1 •• 1t 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 

1111 1172 1212 1272 1371 1372 6772 

. .. ,. 
'.# 
~ 

Overzicht llc: De codepatronen in de blokken Den C van de reserve-codeerstraat (1974 - 1977) . 
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KPK 17 KPK 18 
patroonnunnn er patroonnummer t 

dec.1974 1472 dec.1974 6711 
~ dec.1974 1471 

dec.1975 1472 dec.1975 1471 ~ 

dec.1975 6772 

dec.1976 geen meldingen dec.1976 1471 

dec.1977 geen meldingen dec.1977 geen meldingen ~ 

D 1- ••• 1111 1 •••• 1111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••••••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1471 1472 6711 6772 

Overzicht Ud: De codepatronen in de blokken Den C van de reserve-codeerstraat (1974-1977). 

KPK 19 KPK 20 ~ 
patroonnummer patroonnummer , 

dec.1974 1372 dec.1974 6771 
dec.1974 6772 

dec.1975 6712 dec.1975 6771 
dec.1975 1372 
dec.1975 6771 • 
dec.1975 6772 

• dec.1976 6771 dec.1976 6772 

dec.1977 geen meldingen geen meldingen 

D 1 ••••• 111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C 1 ••• 1 •• 11 1 •••••• 11 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1372 6712 6771 6772 

Overzicht lle: De codepatronen in de blokken D en C van de reserve-codeerstraat (1974 -1977). 

De K.PK's waren in het begin van de gebruiksperiode weer blauw van kleur (zie hierover ook hoofdstuk 
4.4.7). Ook uit december 1975 zijn nog blauwe K.PK's gemeld. 
Uit van deze codeerstraat afkomstige poststukken uit december 1977 blijkt dat de toetsenborden van deze 
serie machines ook gewijzigd zijn volgens het ABC-systeem ( dat per 15 augustus 1977 reeds voor de 
"normale" codeerstraat was ingevoerd, zie hoofdstuk 4.4.8) (lit. 1). De reserve-codeerstraat is in de loop 
van 1978 afgevoerd. 
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4.5 Afwijkingen en fouten in de plaatsnaamcode op gecodeerde poststukken. 

Afwijkingen en fouten in de plaatsnaamcodes kunnen niet alleen ontstaan door toedoen van de codeurs of 
van het onderhoudspersoneel; ook storingen in de codeermachines zelf kunnen aanleiding geven tot 
afwijkingen. In de afbeeldingen 91 t/m 93 zijn enkele voorbeelden weergegeven. 
Door verkeerde terugplaatsing van de (vierkante) KPI<-stempeltjes na het schoonmaken of na het heïnkten 
komen deze KPK's regelmatig kop staand voor ( afb. 91 ). De kaart naar Moordrecht kreeg geen code omdat 
deze plaats voor Rotterdam een kleinere plaats was (zie hoofdstuk 6: Extract). 

. ' l --.-0-,;~1~1 
~(iffl)~~l- 
L_ ....... I !KtNDERZEGELLl 

1Zt 

Afb. 91: 
Poststuk met kopstaand KPK. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Moordrecht 
: 15-XII-1966 
: geen 
: 15L (kopstaand) 

In afbeelding 92 een dwarsstaand KPK 06L waarvan slechts enkele meldingen bekend zijn van 29 december 
1969. 

1 
~ 

~{ 
i_ 
lf 
~ 
-~ 

3' 
-~: ·, ., 
~ 

J 
J 
.J 
·J 
·J 
'J 
"J 
A~ 

Afb. 92: 
Poststuk met gekanteld KPK. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: 's-Gravenhage 
: 29-12-1969 
: 7474 
: 06L (gekanteld) 

~IE,>f B i ,,, .., ai 
. • C, 

·= 
"C 

1111 Il i 
~ HII J 

•;.:.;> ~ ::,.--:, r 
r) 

KPK's kunnen ook dubbel worden afgedrukt. Waarschijnlijk is dat een gevolg van het bewegen van een brief 
tijdens het afdrukken van het KPK. Het poststuk in afbeelding 93 heeft tweemaal hetKPK 13, waarvan e:r 
één op de postzegel is afgedrukt. 

1 1 Il 
1 .. , !' 
4ti;, __ 

· 1111 Il 

qc ::!! ges ch: ·.:· ,, .. ·. 

[ -~.°~ .. ~. L:I 
î ; ·•:.·•' r - 
' . . .. - ~ : ;; t .:,. ': - ..... , 

.13 

Afb. 93: 
Poststuk met dubbel KPK. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Rotterdam I 
l 9-XII-1975 
7271 

: 13 (dubbel) 
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Een weinig voorkomende afwijking is te zien op de brief in afbeelding 94 met afdrukken van twee 
verschillende KPK's. Deze afwijking is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een storing in het i:. 
codedrukmechanisme. Bij een eerste doorgang door de codeermachine kreeg de brief geen code maar alleen 

1
" 

een KPK opdruk. De brief werd daarna opnieuw door die codeermachine gevoerd, nu echter door het andere • 
deel. Daardoor kreeg de brief alsnog een plaatsnaamcode en een tweede KPK-opdruk. ~ 

Il 
1 I H 
111111 

1111( 1 0 4 

Afb. 94: 
Poststuk met twee KPK's. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Arnhem 
: onleesbaar 
: 1272 
: 3 en4 

t 
Bij het verkeerd lezen van een plaatsnaam ofhet aanslaan van een verkeerde toets op de codeermachine komt 
er een foutieve plaatsnaamcode op de brief. In de afbeeldingen 95 en 96 enkele voorbeelden van een verkeerd • 
gelezen adres: 

* 

* 

* 

* 

Brief naar Rotterdam welke geen code behoort te krijgen, maar met een code voor Amsterdam (de ~ 
plaatsnaam is waarschijnlijk per abuis gelezen als "Amsterdam"). 
Brief voor 's-Gravenhage (de provincie hoofdstad). Wegens het ontbreken van de plaatsnaam geco- > 
deerd op de letter "Z" van Zuid-Holland. 
Ansichtkaart bestemd voor Rijswijk (Noord-Brabant), welke plaats geen eigen plaatsnaamcode had. ►
Gecodeerd naar Rijswijk in Zuid Holland. Deze plaats had wel een eigen code. a.· 
Brief bestemd voor Rijswijk (Zuid-Holland) met een foutieve plaatsnaamcode voor Bussum. Op de 
achterzijde van de brief is een stempel van Bussum geplaatst. ►

Afb. 95: 
Foutief gecodeerde poststukken. 

Bestemming 
Gecodeerd naar 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

Bestemming 
gecodeerd naar 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Rotterdam 
: Amsterdam 
: 4-X-1966 
: 1472 
: geen 

: 's-Gravenhage 
: Zuid-Holland 
: 2-VII-1979 
: 1211 
:3 

l l:!I 
1 1 11 
1111 
1111 Il 

-----·----···. 

l 11 
r , 
Il 1111 
1111 11 ,,. 
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1 1 

Il 1111 

1111 ! 1 

1 

~ 1 

1 1 1 
11 1111 

1111 Il 

Afb. 96: . ". 
Foutief gecodeerde poststukken. 

Bestemming 
· Gecodeerd naar 

· Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

:Rijswijk (N-B) 
· Rijswijk (Z-H) 
: 19-12-1975 
:. 1211 
:4 

Bestemming 
Gecodeerd naar 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Rijswijk (Z-H) 
: Bussum 
: 16-VII-1969 
: 0171 
: OlL 

Afb. 97: 
Schema van het codewiel met de8 codeblokken. 

-!J 
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Verminkingen van de plaatsnaamcode in de blok 
ken A en/ofB komen regelmatig voor. Ter ver 
duidelijking is in afbeelding 97 het codewiel 
weergegeven. Tussen de codeblokjes zijn inke 
pingen aangebracht. Alvorens de code wordt 
afgedrukt, wordt het codewiel door middel van 
een blokkeerpal in de juiste stand gefixeerd. De 
blokkeerpal valt dan precies in de inkeping tussen 
twee codeblokjes. Als gevolg van een storing of 
een onjuiste afstelling van de blokkeerpal, kan het 
voorkomen dat die pal niet in die inkeping valt 
maar blijft "hangen" op een van destypjesvan een 
codeblokje. Daardoor ontstaat een defecte af 
druk van de code of ontbreekt deze (!it. 45). 
In afbeelding 98 enkele voorbeelden van ver 
minkte plaatsnaamcodes. 

Codewiel voor A en B. 

Zij-aanzicht 
code blokje • ,r: tt 

t 111 
. 

l L 1 1 Il . 
1 1 1 1 1 1 l i L 

1 1 1 
1 ' 

1 
1 

lllll 1. 
1 

Il 1111 
[ 

Afb. 98: 
Voorbeelden van verminkte plaats 
naamcodes. · 

.. ; 
J.. 
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Een storing in het justeringsmechanisme van de codeermachine en ook de poststukken zelf (beschadigde , 
poststukken, vouw in de brief, loszittende sluitklep e.d.) kunnen er de oorzaak van zijn dat een poststuk niet 
in de juiste stand op de codestempelplaats komt. In de afbeeldingen 99a en 99b zijn enkele van de vele vormen 
te zien waarin deze afwijkingen kunnen voorkomen. 

Afb. 99a: 
Poststukken met een code op 
de verkeerde plaats. 

Schuin: 
Bestemming 
Stempeldatum 

Te veel naar links: 
Bestemming 
Stempeldatum 

Naar beneden: 
Bestemming 
Stempeldatum 

: Den Bosch 
: 15-4-1971 

: Den Haag 
: 12-1-1968 

: Den Haag 
: 27-VI-1979 

1111 Il 
11111 1 : 

iii 

--- . ·---- 
Gedeputeerde Staten va~ Zuid.;,.HolÏand- 

.. , 

7 
Koningskade 1 

co 
C 
~ 
~~ 
i_""-,, 

Den Haag 
-1 llll 

1 1 

Il 1111 

1 11111 

.. 
• 

• 

.., 

r 
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Afb. 99b: 
Poststuk met een dubbele code 
opdruk. 

Bestemming 
Stempeldatum 
D - C patroon 
KPK 

: Rotterdam I 
: 27-2-1970 
: 1411 
: 04L 

1 llll ! 
J. ( 
1111 11·, 
1111 Il : 

l!ll 
! .. 

,, 

Op de achterzijde van poststukken kunnen rechthoekige zwarte vlekken voorkomen en afdrukken van de 
vier codeblokken. Wanneer als gevolg van een storing een brief de stempelplaats nog niet heeft verlaten op 
het moment dat de beïnkting van de codeblokjes voor de volgende brief moet plaatsvinden, drukt het 
inktkussen tegen de achterzijde van die brief, zodat op die achterzijde een rechthoekige afdruk van het 
inktkussen zelf ontstaat. Die afdruk is 13 x 37 mm groot en komt overeen met de afmetingen van het 
inktkussen ( afb. l 00) (lit. 45). 
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Afb. 100: 
Poststuk met op de achterzijde de rechthoekige 
afdruk van het stempelkussen . 

Afb. 101: 
Codeafdruk in spiegeldruk op de achterzijde 
van een brief. 

Wanneer als gevolg van een storing een brief de stempelplaats nog niet heeft bereikt op het moment dat de 
stempeling moet plaatsvinden, wordt de codering in plaats van op het poststuk afgedrukt op de "hamer" (dat 
is een kussentje dat de achterkant van de brief tegen de codewielen aandrukt, zie ook hoofdstuk 4.2). 
Wanneer een volgende brief op de stempelplaats aankomt krijgt deze op de voorzijde de bij die brief 
behorende plaatsnaamcode en op de achterzijde een afdruk in spiegelbeeld van de plaatsnaamcode van de 
voorgaande brief via het kussentje. Code-afdrukken op de achterzijde zijn veelal onscherp en vlekkerig.(afb. 
101). 
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Op de achterzijde van brieven kunnen voorts gehele of gedeeltelijke afdrukken van codeblokken voorkomen. 
Vaak zijn die afdrukken vaag en soms incompleet omdat er enkele streepjes ontbreken. l 
Dergelijke afdrukken zijn waarschijnlijk ontstaan tijdens het stapelen van de gecodeerde brieven in een ~ 
stapelaar, AJs de code-afdruk op de voorzijde van een briefnog niet voldoende droog is geeft deze een vage 
afdruk. op de achterzijde van de voorafgaande brief. i 
Tenslotte in afbeeldingen 102 en 103 twee voorbeelden van een verschuiving van de codeblokken A en B 
ten opzichte van elkaar. Voor een goede aflezing van de code in de sorteermachine is het noodzakelijk dat 
de codeblokken A en B recht onder elkaar staan afgedrukt. Zijn de blokken ten opzichte van elkaar te veel ~ 
verschoven, dan kan de code niet "gelezen" worden en komen de stukken in het nulvak terecht. In afbeelding 
102 is blok A iets naar rechts verschoven en in afbeelding 103 is blok B iets naar rechts verschoven. 

t • 

1 • 

' lll l 1( 

1 1111 1 

Afb. 102: Poststuk met een naar rechts verschoven blok A. 

1 __ rn 
l I' r· 
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Afb. 103: Poststuk met een naar rechts verschoven blok B. 
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4.6 De codeermachine en de sorteermachine in het PTT museum. 

Na het buitengebruik stellen van de codeer- en sorteermachines op het D PK. van Rotterdam in 198 l,. kreeg 
het PTT museum een codeerstraat van vijf machines en een sorteermachine aangeboden. Gezien de 
beschikbare ruimte was er slechts plaats voor één codeermachine en één sorteermachine .. Beide machines 
werden op de CWP volledig gereviseerd (afb. 106) (lit, 0). De stapeltafel werd ingekort tot 3 stapelaars 
(Buitenland, Handsortering en Amsterdam/Rotterdam) .. Het aantal afvoerkanaJenvan de t:odeermacl:ûne 
werd tot vier teruggebracht, waarvan drie naar de stapeltafel en één naar de sorteennachine.Voor het. în 
Rotterdam gebruikte. opvoertraject van brieven naar de sorteermachine (zie afb. 31) was geen ruimte" Voor· 
deze verbinding is daarom een opvoertraject gebruikt zoals dat.voor de sorteermachines bij de girokantoren 
was ontworpen (afb. 104) (zie ook hoofdstuk 7.3.1). 

~ 

•• 
4 

.J 
J 
J 
Jt 
J Afb. 104: Het opvoertraject van de stapeltafel naar de sorteermachine. 

(foto CWP) 
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Het toetsenbord van de codeermachine werd vervangen door een reserve exemplaar. Dit toetsenbord heeft ►
de indeling zoals weergegeven in afbeelding 105. 

►
[?i]~~ 

!Asnl ~ ~ !Hedtj !IJm 1 ~~~ ~ !Amfl 
!Rwkl ~ ~ 1 Kijl GiJ 1 Hrll I srnl ~ ~ 1 Hgvl 

!Amll ~ GJ !Asd 1 ~[;] 1 Asdl I Rsdl GJ G;J ~ GJ 
~ ~ lspul 1 Rt1I ~ IHlm 1 ~~~ IEhvl ~ 1 Hgll 
~ ~ füJ ~~~ ~~~ fü]~~ 
~GJ~ ~~~ 1 Mdbl I Bsml êtnll ~~~ 

WIS HAND 

• • 

• 

Afb. 105: Het toetsenbord van de codeermachine opgesteld in het PTT museum. • 
Het toetsenbord van de codeermachine in het PTT-museum wijkt wat indeling betreft volledig af van het • 
toetsenbord dat eind 1967 in gebruik werd genomen na toevoeging van de uitgangen Rotterdam I en , 
Rotterdam II (zie afbeelding 69). De bestemmingen zijn wèl gelijk gebleven. De toets voor "Extract" is 
vervallen; de vrijgekomen toets werd voor Amsterdam gebruikt, welke plaats nu twee toetsen op het : 
toetsenbord heeft. Waarschijnlijk waren er in de periode dat dit toetsenbord in Rotterdam in gebruik was , 
voor Amsterdam twee vakken op de stapeltafel gereserveerd in verband met de grote hoeveelheid post voor r 
die stad. Het is onbekend in welke periode dit toetsenbord in Rotterdam in gebruik was (zie ook 4.4.6). 

îll l Il 
nn t-1 sz 

11111 1 

111 111 

• • 

Afb. 106: 
Testbrief gebruikt tijdens de revisie 
van de codeermachine in de CWP. 
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· Volgens een mededeling van een oud-medewerker van de CWP die bij de revisie betrokken was, ish ier geen 
sprake van een nieuw toetsenbord, maar is gebruik gemaakt van een nog aanwezig (reserve-jtoetsenbord. 
Van alle toetsenborden waren namelijk reserve exemplaren beschikbaar om.in geval van een storing snel tot 
vervanging te kunnen overgaan. Het toetsenbord van de codeermachine kon op eenvoudige wijze worden 
vervangen door het wegklappen van stuitnokken en het lostrekken van de verbindingsstekers (lit, 45). 
Het in paragraaf 4.4.6 in afbeelding 69 weergegeven toetsenbord is gebaseerd op gegevens welke van medio 
1968 dateren. Het toetsenbord van de codeermachine in het PTT museum is dus waarschijnlijk later in 
Rotterdam in gebruik geweest De plaatsnaamcode werd niet gewijzigd. 
De codeermachine in het PTT museum drukt een code af met KPK 24 of 25. Deze zijn speciaal voor deze 
machine gemaakt. De blokken Den C worden niet gebruikt (afb. 107a en 107b).., 

J 

HET NEDERLANDSE 

Zeestraat 82 
2518 AD Den Haag 

eo s .,. ,;·:_;; .. ~ _ ~:-j_ ,i <._, 1 < 

MUSEUM 
1 11111 

1111.11 

dienst ptt 

Pl 

Afb. 107a: Demonstratiekaart met code en KPK 24 van de codeermachine in het PIT museum. 
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HET NEDERLANDSE 

Zeestraat 82 
2518 AD Den Haag 

dienst ptt 

Afb.107b: Demonstratiekaart met code en KPK25 van de codeermachine in het PIT museum. 
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4.7 Tabellen en overzichten. 

4.7.1 De sleutel voor de plaatsnaamcode in de blokken A en B. 

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, bevatten de blokken A en B de code voor de plaatsnamen. In het hierna 
volgende overzicht 12 is de code voor de blokken A en B omgezet in de met die code overeenkomende 
numerieke waarde. Deze numerieke waarden corresponderen met de nummers van de sorteervakken in de 
sorteermachine (zie ook afb. 59). Het eerste cijfer is de cijferwaarde voor blok A en het tweede cijfer die 
waarde voor blok B. Voor het aflezen van een code met een brief in de normale leesstand is blok A het 
onderste van de vier codeblokken en blok B het daarboven liggende blok (zie ook overzicht 1). 
Gemakshalve volgen hieronder nogmaals de numerieke waarden van de acht mogelijke codeblokken: 

111-1--11 

1 

1 • 1 • 11 • 11 

11-11-1-1 

2 

1 •• 1111 • 1 1 ••• 11111 11111 • • • 1 

5 6 

11 •• 1.111 

3 

7 

1 • 111 1 •• 1 

4 

8 

In de volgende "Sleutel voor de plaatsnaamcode in de blokken A en B" ( overzicht 12a) vermeldt de eerste 
kolom de aanduiding op de toetsen van de codeermachine. De tweede kolom geeft de betekenis aan van de 
gebruikte afkorting op de betreffende toets. In de daarop volgende zes kolommen is de met de plaats van 
bestemming overeenkomende numerieke waarde van de plaatsnaamcode aangegeven, verdeeld over zes 
gebruiksperioden. Een liggend streepje ( "-" ) geeft aan dat in die periode post voor die bestemming niet 
(meer) gecodeerd werd. De letter "S" geeft aan dat post voor die bestemming niet gecodeerd werd maar 
wel in een aparte stapelaar van de stapeltafel terecht kwam. Een"?" in kolom O geeft aan dat niet bekend 
is of post voor die plaats in die periode van een plaatsnaamcode werd voorzien. 
.Overzicht 12b geeft een soortgelijke "sleutel" voor de gebruiksperioden, nu echter ingedeeld naar de 
numerieke waarde van de code in de blokken A en B. 

De indeling van de zes gebruiksperioden is als volgt : 

0 = mei 1962 en oktober tot november 1962 

I = van februari tot april 1964 

II = van oktober 1964 tot eind 1966 

III = van eind 1966 tot eind 1967 

IV = van eind 1967 tot 15 augustus 1977 

V = van 15 augustus 1977 tot en met 15 mei 1981 
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Periode Periode 
Toets Bestenrning 0 I II III IV V Toets Bestenrning 0 I II III IV V 

A A - 1-1 Hvt Hoogvliet ? 6-2 6-2 6-2 6-2 4-5 
Ab Alblasserdam s I-J-K I - J - K - 7-1 
Amr Alkmaar ? 3-2 3-2 3-2 3-2 8-7 Kij Krimpen a/d IJssel ? 6-3 6-3 6-3 6-3 3-5 
Aml Almelo ? 7-8 7-8 7-8 7-8 - L L - 8-1 
Al Alphen a/d Rijn ? 5-4 5-4 5-4-5-4 - Lw LeeU111arden 6-5 8-6 8-6 8-6 8-6 4-4 
Amf Amersfoort ? 6-5 6-5 6-5 6-5 7-7 Ledn Leiden ? 4-2 4-2 4-2 4~2 5-4 
Asv Amstelveen - 6-7 111 111 - 1-2 
Asd Amsterdam ? 1-1 1-1 1-1 5 s Mss Maassluis - 4-6 4-6 2-5 
Ap Apeldoorn ? 7-5 7-5 7-5 7-5 2-3 Mt Maastricht 4-6 1-6 1-6 1-6 1-6 6-8 
Ah Arnhem 5-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-3 Mp Meppel ? 6-8 6-8 6-8 6-8 - 
Asn Assen 7-4 8-7 8-7 8-7 8-7 - Mdb Middelburg 2-6 8-2 8-2 8-2 8-2 - 
B B - 2-::1. .. N N ·- - 2-2 -- Brn Baarn ? 1-4 1-4 1-4 1-4 - Nm Nijmegen 5-6 3-5 3-5 3-5 3-5 5-8 
Brd Barendrecht - . - 8-5 0 0 - 3-2 
Boz Bergen op Zoom 1-6 7-3 7-3 7-3 7-3 - Obl Oud-Beijerland - 1-5 
Bek Berkel en Rodenrijs - 5-7 P-R p - R 4-2 
Bv Beverwijk ? 3-4 3-4 3-4 3-4 - Ppd Papendrecht - 8-6 
Bd Breda 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5-4-3 Rd Ridderkerk - 3-7 3-7 7-6 
Ble Brielle - 7-5 Rm Roermond 4-5 1-8 1-8 1-8 1-8 - 
8TNL Buitenland ? s s s s s Rsd · Roosendaal 1-5 7-4 7-4 7-4 7-4 4-8 
Bsm Bussum ? 1-3 1-3 1-3 1-3 - Rt 1 Rotterdam I - 1-1 - 
C-0 C - D - 3-1 Rt 2 Rotterdam II - 2-1 - 
Ca Capelle a/d IJssel - 6-4 6-4 6-5 Rt Rotterdam(Stad) ? s s s s s 
Dt Delft ? 5-1 5-1 5-1 5-1 5-3 Rzb Rozenburg 6-6 
Ov Deventer ? 6-6 6-6 6-6 6-6 4-7 Rwk RijSIIIÎjk ? 5-3 5-3 5-3 5-3 3-8 
Dtc Doetinchem ? 4-6 4-6 - s 5 - 5-2 
Ddt Dordrecht 1-4- 7-1 7-1 7-1 7-1 5-5 Sclm Schiedam ? 6-1 6-1 6-1 6-1 5-6 
E-F E-F - 4-1 Sdt Sliedrecht - 3-6 
Ed Ede ? 4-8 4-8 4-8 4-8 3-7 Spij Spijkenisse -- 5-8 5-8 4-6 
Ehv Eindhoven 3-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-3 T-U T-U - 6-2 
Es Enschede ? 7-7 7-7 7-7 7-7 2-7 Tl Tiel ? 3-8 3-8 3-8 3-8 - 
EXTR Extract ? s s s s Tb Tilburg 3-4 2-6 2-6 2-6 2-6 6-4 
G G 5-1 Ut Utrecht ? 5-5 5-5 5-5 5-5 7-4 --- 
GIRO Giro Ah/Gv ? 2-1 s s V V - 7-2 
Giro Ah Giro Amhem s Vnd Veenendaal ? 5-8 5-8 - 
Giro Gv Giro's-Gravenhage s Vl Venlo 3-7 2-7 2-7 2-7 2-7 - 
Gs Goes 1-7 8-3 8-3 8-3 8-3 - Vdg Vlaardingen ? 8-1 8-1 8-1 8-1 2-6 
Gr Gorinchem 0-4 5-7 5-7 5-7 5-7 1-7 Vs Vlissingen 2-7 8-4 8-4 8-4 8-4 - 
Gd Gouda ? 5-2 5-2 5-2 5-2 1-4 Vb Voorburg ? 4-4 4-4 4-4 4-4 2-8 
Gv 's-Gravenhage ? 4-1 4-1 4-1 4-1 7-3 111 111 - 8-2 
Gn Groningen 7-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-3 Wg Wageningen ? 3-7 3-7 - 
H H - 6-1 111sn Wassenaar ? 4-3 4-3 4-3 4-3 - 
Hlm Haarlem ? 3-1 3-1 3-1 3-1 2-4 llld Woerden ? 6-4 6-4 - 
HAND Handsortering ? 5 s s s s Wm Wormerveer ? 2-4 2-4 2-4 2-4- - 
Hrl Heerlen 4-7 1-7 1-7 1-7 1-7 8-8 IJ-Z IJ - z - 1-3 
Hedr Den Helder ? 2-3 2-3 2-3 2-3 - IJm IJmuiden ? 3-3 3-3 3-3 3-3 - 
Hm Helmond 3-6 2-8 2-8 2-8 2-8 - Zd Zaandam ? 2-2 2-2 2-2 2-2 - 
Hgl Hengelo ? 7-6 7-6 7-6 7-6 - Zt Zeist ? 5-6 5-6 5-6 5-6 1-8 
Ht 's-Hertogenbosch 4-4 3-6 3-6 3-6 3-6 7-8 Zp Zutphen ? 4-7 4-7 4-7 4-7 - 
Hvs Hilversum ? 1-2 1-2 1-2 1-2 3-4 21 Zwolle 6-4 6-7 6-7 6-7 6-7 8-4 
Hgv Hoogeveen ? 8-8 8-8 8-8 8-8 - Zdt Zwijndrecht ? 7-2 7-2 7-2 7-2 1-6 

Overzicht 12a: De sleutel voor de plaatsnaamcode in de blokken A en .B (mei 1962 - 15 mei 1981). 
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Periode Code Periode ►Code 

0 I II III IV V A-8 0 I II III IV V 
., 

A-8 ►
1-1 ? Asd Asd Asd Rt 1 A 5-1 ? Dt Dt Dt Dt G ►1-2 ? Hvs Hvs Hvs Hvs M 5-2 ? Gd Gd Gd Gd s 
1-3 ? Bsm Bsm Bsm Bsm IJ-Z 5-3 ? Rwk Rwk Rwk Rwk Dt t 
1-4 Ddt Brn Brn Brn Brn Gd 5-4 ? Al Al Al Al Ledn 

1-5 Rsd Ehv Ehv Ehv Ehv Obl 5-5 Ah Ut Ut Ut Ut Odt ►1-6 8oz Mt Mt Mt Mt Zdt 5-6 Nm Zt Zt Zt Zt Sdm 

1-7 Gs Hrl Hrl Hrl Hrl Gr 5-7 ? Gr Gr Gr Gr Bek ►1-8 ? Rm Rm Rm Rm Zt 5-8 ? Vnd Vnd Spij Spij Nm • 
2-1 ? Giro - Rt 2 8 6-1 ? Sdm Sdm Sdm Sdm H ., 
2-2 ? Zd Zd Zd Zd N 6-2 ? Hvt Hvt Hvt Hvt T-U 
2-3 ? Hedr Hedr Hedr Hedr Ap 6-3 ? Kij Kij Kij Kij Ehv • 2-4 Bd Wm Wm Wm Wm Hlm 6-4 Zl Wd Wd Ca Ca Tb 

2-5 ? Bd Bd Bd Bd Mss 6-5 Lw Amf Amf Amf Amf Ca • 2-6 Mdb Tb Tb Tb Tb Vdg 6-6 ? Ov Ov Ov Ov Rzb 

2-7 Vs Vl Vl Vl Vl Es 6-7 ? Zl Zl Zl Zl Asv • 2-8 ? Hm Hm Hm Hm Vb 6-8 ? Mp Mp Mp Mp Mt 

~ 

3-1 ? Hlm Hlm Hlm Hlm C-0 7-1 ? Odt Odt Odt Odt I-J-K • 3-2 ? Amr Amr Amr Amr 0 7-2 ? Zdt Zdt Zdt Zdt V 
3-3 ? IJm IJm IJm IJm Ah 7-3 ? 8oz 8oz 8oz 8oz Gv • 3-4 Tb Bv Bv Bv Bv Hvs 7-4 Asn Rsd Rsd Rsd Rsd Ut 
3-5 Ehv Nm Nm Nm Nm Kij 7-5 Gn Ap Ap Ap Ap Ble • 3-6 Hm Ht Ht Ht Ht Sdt 7-6 ? Hgl Hgl Hgl Hgl Rd 
3-7 Vl Wg Wg Rd Rd Ed 7-7 ? Es Es Es Es Amf • 3-8 ? Tl Tl Tl Tl Rwk 7-8 ? Aml Aml Aml Aml Ht • 
4-1 ? Gv Gv Gv Gv E-F 8-1 ? Vdg Vdg Vdg Vdg L .- 
4-2 ? Ledn Ledn Ledn Ledn P-R 8-2 ? Mdb Mdb Mdb Mdb w 
4-3 ? Wsn Wsn Wsn Wsn Bd 8-3 ? Gs Gs Gs Gs Gn .. 
4-4 Ht Vb Vb Vb Vb Lw 8-4 Gr* Vs Vs Vs Vs Zl 
4-5 Rm Ah Ah Ah Ah Hvt 8-5 ? Gn Gn Gn Gn Brd .- 
4-6 Mt Otc Otc Mss Mss Spij 8-6 ? Lw Lw Lw Lw Ppd 

4-7 Hrl Zp Zp Zp Zp Ov 8-7 ? Asn Asn Asn Asn Amr ~ 
4-8 ? Ed Ed Ed Ed Rsd 8-8 ? Hgv Hgv Hgv Hgv Hrl 

In deze periode werd voor Gorinchem de • * 
code gelezen als 0-4;zie ook overzicht 1. !. 

Voor de betekenis van de afkortingen· zie overzicht 12a. ~ 

la 
~ 

Overzicht 12b: De sleutel voor de plaatsnaamcode in de blokken A en B (mei 1962 - 15 mei 1981). ~ 
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4.7.2 Overzicht van alle patronen in de blokken Den C. 

Binnen de Studiegroep voor Postmechanisatie is overeen gekomen om voorde nµm.metïngvan tie pa.trqnen 
in de blokken D en C een uniform systeem te hanteren. Bij het opzetten van dit systeem is uitgegaan. yap 
enkelvoudige blokken, de zogenaamde basisblokken. Elk basisblok krijgt een nummer bestaande uit twee 
cijfers. Een combinatie van de blokken Den C krijgt dus een nummer bestaande uitvier cijfers. Ook nu weer 
wordt de plaatsnaamcode bekeken vanuit de normale stand van de brief 
De basisblokken zijn in vier herkenbare groepen ingedeeld (overzicht 13): 
Groep I: Deze groep omvat patronen (waaronder één zonder streepjes!) met in totaal maximaal vijf 

streepjes per basisblok. Die vijf streepjes zijn verdeeld over ten hoogste twee los van elkaar 
staande groepjes en wel links en/of rechts in het basisblok. · 

Groep II : Deze groep omvat patronen welke gelijk zijn aan de patronen welke in de blokken A enB voor 
komen; ze hebben dus altijd devolledigezes streepjes. Het eerste cijfervan elk basisbloknummer 
begint daarom met het cijfer 11611

, terwijl het tweede cijfer de binaire waarde van de rechterhelft 
van het patroon weergeeft (zie ook overzicht 1 en hoofdstuk 4.7.J). 

1 
1 

i • 
j 

. 1 
* 

Groe:e I. . ........ •••••••• 1 ••••••• 1 1 •••••• 1 11 ••••• 1 111 •••• 1 1111 
00 01 02 03 04 ,, 05 ; 

I ........ 1 ••••••• 1 1 •••••• 1 1 1 ••••• 111 1 •••• 1111 ,. 

10 11 12 13 14 

11 ••••••• 11 •••••• 1 
20 21 

'. 

111 •••••• 111 ••••• 1 
' 30 31 .. 

1111 ••••• 1111 •••• 1 
40 41 

• '< • ' ' ' 

11111 •••• 
50 

Groe:e II. 111 • 1 •• 11 11. 11-1-1 11- .1. 111 1 • 1111 •• 1 1- 1 .• 11. 11 1 •• 1111 • 1 
61 62 63 64 65 66 

1 ••• 11111 11111 ••• 1 
67 68 

Groe:e III. 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 11 •• 1 ••• 1 1 ••• 111.1 11 •••• 1.1 111 • 1 ••• 1 
71 72 73 74 75 76 

Groe:e IV. • • • • 1 ••• 1 • 1 •••••• 1 1 •••• 111 • ••••• 1 1 •• •••• 111.1 •••• 1 •• 11 ] ••• 1 •• 1 • 
87 88 89 90 91 92 '' 93 

Overzicht 13: De nummering van de basisblokken. 
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Groep III : Deze groep omvat patronen met in totaal drie tot vijf streepjes. De streepjes zijn daarbij verdeeld 
. over drie los van elkaar staande groepjes. 

Groep IV : Deze groep omvat onvolledige patronen als gevolg van defecten of slijtage. De patronen uit deze 
groep zijn ontstaan als gevolg van het wegvallen van één of meer streepjes uit de basisblokken 
van de voorgaande groepen. 

De werkwijze voor de vorming van het juiste D - C patroonnummer is als volgt (afb. 108): 

L Zoek in overzicht 13 het patroon op van het bovenste blok(= blok D). Noteer het getal behorende 
bij het gevonden basisblok. 

2. Zoek vervolgens het patroon op van het tweede blok(= blok C). Noteer het getal behorende bij het 
gevonden basisblok. 

3. Zet de beide getallen achter elkaar ( eerst het getal van basisblok D, dan het getal van basisblok C). 
Het aldus verkregen getal van vier cijfers vormt het D - C patroonnummer. 

, rn 1 
Il Il · 
1111 n 
l lllf 1 

1 11111 

1 1 1 

1 11111 

1 1111 1 

~e+rode+kruis+collecte !Et 
@5IBIB11~ 0

BVJ3 
. d . + b . . . 1 1976 _1 - ern + mei egin + juni i-:... ;:). 

Afb. 108: 
Voorbeeld en van de vorming van 
het D - C patroonnummer. 

BasisblokD 
Basisblok C 

= 74 
= 75 

Patroonnummer = 7475 l►

Basis blok D = 
Basisblok C = 

Patroonnummer= 

67 
71 

6771 

Alle tot nu toe bekende D - C patroonnummers zijn in de overzichten 14a t/m 14d weergegeven. Bij het 
samenvoegen van de basisblokken tot patronen is zoveel mogelijk de indeling volgens de groepen I t/rn IV 
aangehouden. Om het verband tussen duidelijk herkenbare patroonreeksen te handhaven en om onnodig 
zoekwerk te voorkomen zijn sommige patronen (met behoud van de systematische nummering) dubbel 
opgenomen in de overzichten. 
Zie bijvoorbeeld onder groep I de patroonnummers 6701, 6711 en 6712 en in groep III de patroonnummers 
6771, 6772 en 6871. ·· 
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. i: 
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D ......... •.•...... . . . . . . . . . . ........ ......... . ........ ......... . ........ . ........ 
C ......... • • • • ~ ••• 1 · 1- ••••••• 1 ••••••• 1 1 •••••• Il 11 ••••••• 111 •••••• 1111 ••••• 11111 •••• 

0000 0001 0010 0011 0012 0020 0030 0040 0050 

D .•.••.•• 1 •.•••.•• f ••••...• 1 ••.••••• 1 •••••••• 1 ••••••• 1 1 ••••••• 11 
C ......... ••.••••• 1 ••••••• 1 1 1 ••••••• 1 1 •••••• Il . ........ 1 •••••• Il 

0100 0101 0102 0 111 0 11 2 0200 0212 

D •••••• Il 1 •••••• 111 •••••• Il 1 •••••• 111 ••••• 1 111 ••••• 1111 ••••• 1 111 • •••• 1111 •••• 11111 
C ......... •••••. -11 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 . ........ ........ , 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 •••••• 11 

0300 0302 0311 0312 0400 0401 0411 0412 0512 

D 1 ••••.••• 1 ••••••• 1 1 ••••••• 1 1 ••••••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• Il 1 •••••• 11 1 •••••• 11 1 •••••• 11 
C .....•..• ......... 1 ••••••• 1 1 •••••• Il 11 •••••• 1 . ........ 1 .•....•. 1 ••••••• 1 1- •••• -11 

1000 1100 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1200 1210 1211 121 2 

D 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 ••••• 111 1 •••• 1111 1 •••• 1111 1 •••• 1111 1- ••• 1111 
C ......•.. ........ , •••••• -11 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 . ........ •••..••• 1 1- •••.•• 1 1 •••••• 1 1 

1300 1301 1302 1311 1312 1400 1401 1411 1 4 1 2 

D 1 •••• 1111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 11 ••••••• 11 •••••• 1 11 •••••• 1 
C 11111 ••• 1 •••••••• 1 1 ....... I l---~--11 ......... 1- ••••• -1 11 •••••• 1 

1468 6701 6 7 11 6 7 1 2 2000 2 111 2 121 

D 111 •••••• 111 ••••• 1 1111 ••••• 1111 •••• 1 1111 •••• 1 1111 •••• 1 1111 •••• 1 11111-~-- 11111 •••• 
C ...•..... 11 •••••• 1 ......... ........ , 1- •••••• f 1 •••••• Il 11 ••••• -1 . ........ 1 ••••••• 1 

3000 3 121 4000 4101 4 111 4112 4 121 5000 5011 

' '1· : 
. ~; 

'J 
~ 

J 

Overzicht 14a: De D - C patronen behorende tot groep I. 
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D 111.1 •• 11 111.1. -11 111-1- -11 
C 111.1 •• 11 11.11.1.1 1 •• 1111.1 

6 161 6 1 6 2 6166 

D 11-11-1-1 11.11.1.1 
C ••.•••••• 11.11.1.1 

6200 6262 
1 

D 11 •. 1.111 11 •• 1.111 11 •• 1.111 11 •• 1.111 
C ••••••••• 111-1 •• 11 11.11.1.1 11 •• 1.111 

6300 1 6361 6362 6363 
1 
l 1.1111 •• 1 1.1111 •• 1 1.1111 •• 1 1.1111 •• 1 D 

C 11.11.1.1 1.1111 •• 1 1.1.11.11 11111 ••• 1 
6462 6464 6465 6468 

1 1.1.11.11 1.1.11.11 D 1 1.1.11.11 
C 1111.1 •• 11 1.1.11.11 1 •• 1111.1 

. 6 5 6 1 6565 6 5 6 6 
1 

D 1 •• 1111.1 1 •• 1111.1 
C 1 •• 1111.1 11111 ••• 1 

6666 6668 
1 

D 1 •.• 11111 i 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C .•••••.•• 11 •• 1.111 1.1.11.11 1 •• 1111.1 1 ••• 11111 

6700 6763 6 7 6 5 6766 6767 

D 11111 ••• 1 11111 ••• 1 
C 

1 
11.11.1.1 1.1.11.11 
6862 6865 

D l-llll •. l l l.1111 •• 1 1.1.11.11 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 1 ••• 11111 
C 1 .....•• 111 .•• 1 •.• 1 1 ••• 1 •• 11 •••••••• 1 1 ••••••• 1 1 •••••• 1 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1 
1 

6 4 1 1 6471 6572 6701 6 711 6 7 1 2 6 7 7 1 6 7 7 2 

D 1 •••. 1111 11111 •• -1 11111 ••• 1 11111 ••• 1 11111 •• -1 11111 ••• 1 
C 11111 .•. 1 ) ••••••• 1 1 •••••• 1 1 11 •••••• 1 _1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

1468 6 811 6812 6821 6871 6872 

t• 

l►

lt 
1►

• • 
~ 

• 
• 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Overzicht 14b: De D - C patronen behorende tot groep II. 
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D ......... •••••••• J ....... , , •••••• 111 ••••• 1111 •••• 11111 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 

0071 0 171 0271 0371 0471 0 5 7 1 

D 1 ••••••• 1 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1 •••• 1111 1 ••• 11111 11 •••••• 1 111.~ ••• 1 11111 ••• 1 
C 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 

1 1 7 1 1271 1371 1471 6 7 7 1 2 171 3 171 6871 

D .....•... •••••••• 1 ••••••• 11 •••••• 111 ••••• 1111 •••• 11111 
C 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1.~.1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 

0072 0172 0272 0372 0472 0572 

D 1 ••...•• 1 1 •••••• 11 1 ••••• 111 1 •••• 1111 1 ••• 11111 111 ••••• 1 
C 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 

11 7 2 1 2 7 2 1372 1472 6772 3 1 7 2 

D 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 11 
C .•....... •••••••• 1 1 ••••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 1 •••••• 1 1 111 ••••• 1 1 ••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •• 11 

7100 7 101 7 111 7 171 7172 7212 7231 7271 7272 

D 1 ••••••• 1 11 •••••• 1 111 ••••• 1 
C 11 •• 1 ••• 1 11 •• 1 ••• 1 11 •• 1 ••• 1 

11 7 3 2173 3173 

D 1 ••• 111.1 1111 •••• 1 1 ••• 111.1 111.1 ••• 1 
C 1 ••• 1 11.1 11 •••• 1.1 11 •••• 1.1 1 ••• 1 ••• 1 

7474 4175 7475 7 6 7 1 

• ·4 
·4; 
. , 
. ,.: 
), 
..), 

Overzicht 14c: De D - C patronen behorende tot groep m. 

.. 

D .... 1 ... 1 •••••• 1 1 1 1 ••••• 111 11 •••••• 1 
C 1 ••• 1 ••• 1 •••• 1 ••• 1 •••• 1 ••• 1 • 1 •••••• 1 

8771 0387 1387 2188 

D 1 •••• 111. 1 •••• 111. 1 •••• 111. . .... ,, .. •••• 111.1 1 ••• 11111 1 •••••• 11 - 
C 1 •••••••• 1 ••••••• 1 1 •••••• 1 1 ........• 1 ••• 1 •• 11 •••• 1 •• 11 1 ••• 1 •• 1. 

8910 8911 8912 9000 9 1 7 2 6792 1293 

Overzicht 14d: De D - C patronen behorende tot groep IV. 
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4.7.3 Overzicht van de patronen in de bloken Den C en de KPK's waarbij deze patronen zijn aangetroffen. !r 
ûi=====~~==~==~~~~~==~~~~~~==~· 

il, 

~ no. bekend met KPK no. bekend met KPK no. bekend met KPK no. bekend met KPK 

0000 NZ,02R,1,2,4,S,6, 1100? 
7,8,9,10,14 

0001 04L 
0010 NZ 
0011 02L,03L,4,5,9,10 
0012 02L,03L,03R,9,10 
0020 NZ 
0030 NZ 
0040 NZ 
0050 NZ 
0071 9 
0072 11R 
0100 1,7 
0101 01L 
0102 01R,1,2 
0111 2 
0112 1,2 
0171 01L 
0172 01R 
0200 3 
0212 4 
0271 02L 
0272 02R 
0300 6,8 
0302 5 
0311 03L,6,9 
0312 5 
0371 03L 
0372 03R 
0387 6 
0400 7 
0401 4 
0411 4 
0412 04R 
0471 04L 
0472 03R,04R 
0512 10 
0571 OSL,10 
0572 OSL,05R 
1000 NZ,2 

1111 01L,01R,1,2,3,5, 
8,9,15 

1112 01L,01R,1,2 
1121 1,2,14 
1171 NZ, 10L, 11L 
1172 NZ ,01 L, 11 R, 15 ,29 
1173 NZ 
1200 02R 
1210 02R 
1211 01L,02L,3,4 
1212 02R.03L,03R,07R, 

08R, 1 OR,3,4, 15 
1271 NZ,07L, 12L,4, 12, 

14 
1272 NZ,07R,12R,15R, 

3, 15 
1293 07R 
1300 03L,8 
1301 03L 
1302 03R 6262 01 R ,03R ,06L 
1311 02R,03L,03R,08L,5 6300 NZ 
1312 02R,03R,07R,5,6,8,9 6361 03R 
1371 NZ,08L,13L,13R,3,5, 6362 03L,04L 

6,8,9,10,16 6363 NZ,02L 
1372 NZ,08R,13L,13R,3, 6411 ? 

7,15,19 6462 04R 
1387 6 6464 01L,OSR,06R 
1400 8 6465 OSL 

• a 
• • .- 
~ 

• • 
~ 

• 
~ 

• 
~ ~========~======================~==~~~~ 
~ 

• 

1401 04L 
1411 04L,2,4,7,8 
1412 04R,6,7,8,11 
1468 04L 
1471 NZ,09L, 14L,S, 10, 

11, 18 
1472 NZ,09R, 14R, 17 
2000 NZ,4 
2111 02R,03R,07L,07R, 

1,2 
2121 02R,07R 

2171 NZ 
2173 NZ 
2188 07R 
3000 NZ,5,6 
3121 03R,08L,08R 
3171 NZ, 13L, 10 
3172 NZ,7 
3173 7 
4000 NZ,1,8 
4101 04L 
4111 OBR,09L,09R 
4112 04R 
4121 02L,03R,04R,09R 
4175 04R 
5000 NZ 
5011 6,9,10 
6161 OSR,08R 
6162 OSL 
6166 NZ,02L 
6200 NZ 

6468 NZ 
6471 5 
6561 NZ 
6565 01R,02R,03L,03R, 

06L,07L,07R 
6566 OSR 
6572 13 
6666 01L,02R,OSR,06L, 

06R,10R 
6668 NZ,01L 
6700 NZ,13 

6701 10L 
6711 OSL,OSR,OBR,10L, 

9,10,13,18 
6712 OSR,2,6,8,9,10,19 
6763 04L,10L 
6765 OSR 
6766 OSL 
6767 03L 
6771 NZ,02R,03R,06L,OBL, 

09R, 10L, 12L, 14L, 
1SL,6,B,9,10,19,20 

6772 NZ,02R,12R,15R,14, 
15,16,17,19,20 

6792 NZ 
6811 OSL,10L,10R 
6812 05R 
6821 OSR,10L,10R 
6862 09R 
6865 01R 
6871 OSL 
6872 NZ 
7100 1,2,6,9 
7101 12 
7111 NZ 
7171 06L,2,3,4,11 
7172 06R,12 
7212 3,12R 
7231 NZ, 13R 
7271 4,13 
7272 3,13 
7474 01R,02R,04L,06L,06R 
7475 02R,03L,03R,04R,06R 
7671 08L,OBR 
8771 01L 
8910 4,8 
8911 08L,4,B 
8912 OBL,4,7 
9000 B 
9172 ? 

NZ = normaal zonder KPK. In dit overzicht is de aanduiding NZ beperkt tot patronen uit de periode 
vóór de invoering van de KPK's. 

? = KPK onbekend of onleesbaar. 
Ook na invoering van de KPK1s komen patronen zonder KPK voor onder meer als gevolg van slechte 
be1nkting van het stempelapparaat. 

NB. In dit overzicht zijn ook KPK's vermeld welke niet voorkomen in de chronologische overzichten 
in voorgaande hoofdstukken en afkomstig zijn van meldingen van poststukken waarvan de stempeldatum 
niet bekend is, dan wel onleesbaar is. 

[I, 

[~ 

i.. 

I►
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• w 4.7.4 Conversietabellen voor de oude- en de nieuwe nummering van de patronen in de blokken D en C. 

' In de overzichten 14a t/m 14d in hoofdstuk 4.7.2 en in de tabel in hoofdstuk 4.7.3 is gebruik gemaakt van 
een nieuw nummersysteem dat afwijkt van het systeem dat vele jaren in gebruik is geweest in de periodieke 

·• publicaties van de Studiegroep voor Postmechanisatie. Recent is door de Studiegroep dit nieuwe patroon- 

·• nummersysteem ingevoerd, dat meer rekening houdt met de opbouw van een patroon en dat op een meer 
logische wijze in relatie staat tot het patroon. Veel verzamelaars van de Rotterdamse plaatsnaamcoderingen 

•• zullen echter hun verzameling hebben opgebouwd rond het oude nummersysteem. Daarom volgen hier twee 
conversietabellen en wel één voor de omzetting van de oude nummering naar de nieuwe ( overzicht l Sa) en 

' een tabel voor de omzetting van de nieuwe nummering naar de oude (overzicht 15b). 

• 
" 
~~ 

nummering nummering nummering nummering 
oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw -- -- -- . -• 1 0001 37 1211 73 4121 109 · 6561 

t 2 0010 38 1311 74 6821 110 6161 
3 0020 39 1411 75 1121 111 6701 

f 4 0030 40 6711 76 0172 112 6465 
5 0040 41 0102 77 0272 113 6566 

41 6 0050 42 0302 78 0372 114 6862 
7 0011 43 1302 79 0472 115 3172 

( 8 0012 44 8771 80 0572 116 1387 
9 0072 45 0171 81 1172 117 0112 

~ 10 1000 46 0271 82 1272 118 3173 
11 2000 47 0371 83 1372 119 7100 

1 12 3000 48 0471 84 1472 120 8912 
13 4000 49 0571 85 6772 121 0100 

'J 5000 50 1171 86 7172 122 0200 ' 
14 1 
15 1100 51 1271 87 7272 123 0300 T 

' 

~ 16 1200 52 1371 88 6572 124 0400 l 
' 

17 1300 53 1471 89 9172 125 9000 1 

" 18 1400 54 6771 90 4175 126 0411 
19 6700 55 7171 91 7475 127 5011 

'1 20 6300 56 7271 92 7474 128 8911 .. 
21 6200 57 3171 93 6162 129 0212 

.; 22 0000 58 7671 94 6767 130 0512 
23 0101 59 6871 95 6766 131 6471 

" 24 1210 60 0071 96 6666 132 2171 
25 7101 61 1112 97 6166 133 1173 

~· 26 1301 62 1212 98 6464 134 0401 
27 1401 63 1312 99 6668 135 6468 

~ 28 4101 64 1412 100 1468 136 6411 
29 2188 65 6712 101 6765 137 6462 .. 30 0111 66 0312 102 6865 138 0387 
31 . 0311 67 0412 103 6565 139 6872 

' 32 1111 68 7212 104 6763 140 7231 
33 2111 69 4112 105 6363 141 6792 

"' 34 4111 70 6812 106_ 6262 142 8910 
35 6811 71 2121 107 6362 143 2173 

~ 36 7111 72 3121 108 6361 1293 
~•; 

"' ... 
Overzicht 15a: Conversietabel van de oude naar de nieuwe D - C patroonnummering. 

~ 
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• • 
nummering nummering nummering nummering • nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud 

~ 

0000 22 1000 10 3171 57 6766 95 • 0001 1 1100 15 3172 115 6767 94 
0010 2 1111 32 3173 118 6771 54 ., 
0011 7 1112 61 4000 13 6772 85 
0012 8 1121 75 4101 28 6792 141 ., 
0020 3 1171 50 4111 34 6811 35 
0030 4 1172 81 4112 69 6812 70 

~ 0040 5 1173 133 4121 73 6821 74 
0050 6 1200 16 4175 90 6862 114 • 0071 60 1210 24 5000 14 6865 102 
0072 9 1211 37 5011 127 6871 59 t 0100 121 1212 62 6161 110 6872 139 
0101 23 1271 51 6162 93 7100 119 t 0102 41 1272 82 6166 97 7101 25 
0111 30 1293 6200 21 7111 36 t 0112 117 1300 17 6262 106 7171 55 
0171 45 1301 26 6300 20 7172 86 ., 
0172 76 1302 43 6361 108 7212 68 
0200 122 1311 38 6362 107 7231 140 • 0212 129 1312 63 6363 105 7271 56 
0271 46 1371 52 6411 136 7272 87 ~- 
0272 77 1372 83 6462 137 7474 92 
0300 123 1387 116 6464 98 7475 91 • 0302 42 1400 18 6465 112 7671 58 
0311 31 1401 27 6468 135 8771 44 ►0312 66 1411 39 6471 131 8910 142 
0371 47 1412 64 6561 109 8911 128 • 0372 78 1468 100 6565 103 8912 120 
0387 138 1471 53 6566 113 9000 125 • 0400 124 1472 84 6572 88 9172 89 
0401 134 2000 11 6666 96 • 0411 126 2111 33 6668 99 
0412 67 2121 71 6700 19 • 0471 48 2171 132 6701 111 
0472 79 2173 143 6711 40 • 0512 130 2188 29 6712 65 
0571 49 3000 12 6763 104 ►0572 80 3121 72 6765 101 • ►
Overzicht 15b: Conversietabel van de nieuwe naar de oude D - C patroonnummering. ►

►
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4.7.5 Lijst van plaatsnamen behorende tot de uitgangen Rotterdam I en Rotterdam Il . 

Voor een nadere toelichting over de uitgangen Rotterdam I en Rotterdam II zie hoofdstuk4.A. p. Uitgangen 
Rotterdam I was bestemd voor plaatsen gelegen in het noordelijk- en oostelijk deel van het postdistrict 
Rotterdam voor zover deze plaatsen geen eigen plaatsnaamcode hadden. Uitgangen: Rotterdam .il was 
bestemd voor plaatsen gelegen in het zuidelijk- en westelijk deel van het postdistrict'Rotterdam voorzover 
deze plaatsen geen eigen plaatsnaamcode hadden. 
De uitgangen Rotterdam I en II werden ingevoerd eind 1967 en vervielen per 15 augustus 1977 bij de 
invoering van het ABC-systeem (afb .. 69 en 77). Hieronder is de verdeling van de plaatsen over de beide . 
uitgangen weergegeven. Plaatsen met een eigen plaatsnaamcodezijn daarin niet opgenomen .. Op hetkaartje 
op bladzijde 111 zijn de grenzen van beide. gedeelten weergegeven. Het overzicht geeft behalve de 
gemeentenamen van sommige plaatsen ook de afzonderlijke bestemmingen binnen die gemeente aan. De lijst 
is opgesteld naar gegevens van de DPK Rotterdam. 

J 
] 

J 
1 

J 

j 

l 
J 

' 1 

Uitgangen 

Rotterdam I: 
blok B: 111 • 1 •• 11 
blok A: l l l-I •• 11 

Uitgangen blok B: 

Rotterdam II:· blok A: 
111.1 •• 11 
11.11.1.1 

Alblasserdam 
Barendrecht 

Smitshoek 
Bergschenhoek 
Berkel (Z-H) 
Bleiswijk 
Bleskensgraaf 
Brandwijk 

Gijbeland 
Giessenburg 
Giessendam 
Goudriaan 

Laag Blokland 
Groot-Arrmers 

Gelkenes 
Hardinxveld 

Neder-Hardinxveld 
Heerjansdam 
Hendrik Ido Ambacht 
Hoek van Holland 
Krimpen aan de Lek 
Langerak 
Lekkerkerk 
Nieuw-Lekkerland 

Kinderdijk 
Maasland 
Molenaarsgraaf 
Nieuwpoort 
Ottoland 
Ouderkerk aan den IJssel 
Papendrecht 
Pernis 

Vondelingenplaat 

Poortugaal 
Rhoon 

Bolnes* 
Rijsoord* 
Slikkerveer* 

Rodenrijs 
Rozenburg 
Sliedrecht 
Streefkerk 
Wijngaarden 

Abbenbroek 
Brielle 
Dirksland 

Herkingen 
Melissant 

Geervliet 
Goedereede 

Ouddorp (Z-H) 
Stellendam 

Goudswaard 
1s-Gravendeel 
Heenviiet 
Heinenoord 

Goidschalksoord 
Hekelingen 
Hellevoetsluis 

Nieuwenhoorn 
Nieuw-Helvoet 

Klaaswaal 
Maasdam 

St.Anthoniepolder 
Cillaarshoek 

Middelharnis 
Nieuwe-Tonge 

Sommelsdijk 
Stad aan 1t Haringvliet 

Mijnsheerenland 
Nieuw-Beijerland 

Zuidzijde 
Numansdorp 

Middelsluis 
SchÛring 

Oostflakkee 
Achthuizen 
Den Bommel 
Ooltgensplaat 
Oude-Tonge 

Oostvoorne 
Tinte 

Oud-Beijerland 
Stougjesdijk Greup 

Oudenhoorn 
Piershil 
Puttershoek 
Rockanje 
Spijkenisse 
Strijen 

Mookhoek 
Strijensas 

Vierpolders 
Westmaas 
Zuid-Beijerland 

Nieuwendijk 
Tiengemeten 

Zuidland 
Simonshaven 

Zwartewaal 

* Deze plaatsen behoren tot de gemeente Ridderkerk. Ridderkerk zelf heeft een eigen plaatsnaamcode. 
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4.7.6 Overzichtkaartje met de indeling van het Postdistrict Rotterdam (situatie van maart 1976). 

Ten tijde van het in gebruik nemen van de uitgangen Rotterdam I en II behoorden ook de 
plaatsen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk tot het Postdistrict Rotterdam. 
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5. PLAATSNAAMCODE + TRANSORMA IDENTIFICATIEKENTEKEN. 

Tijdens het gebruik van de codeer- en sorteermachines op het DPK van.Rotterdam waren er nog Transorma 
sorteermachines in werking in Rotterdam, 's-Gravenhage en in Utrecht (lit. 3). 
Op het DPK Rotterdam waren nog twee Transorma sorteermachines in gebruik op de afdeling bestelling. 
Brieven voor de stad Rotterdam zelf(= bestelling) kregen geen matrixcode. Na de invoering van de KPK's 
(zie hoofdstuk 4 .4.5) werden alle poststukken welke door de codeermachine gingen voorzien van een KPK, 
dus ook stukken welke geen plaatsnaamcode-opdruk kregen. Een deel van de voor Rotterdam (Stad) 
bestemde post (voornamelijk afkomstig van andere tot het postdistrict Rotterdam behorende plaatsen) liep 
via de codeermachine, kreeg daarbij dus geen eigen plaatsnaamcode, maar wèl een KPK-afdruk. Deze 
stukken kwamen in een aparte stapelaar op de stapeltafel van de codeermachines terecht om verder te worden 
gesorteerd op de afdeling Bestelling van het DPK Rotterdam. Indien vervolgens voor de sortering voor de 
bestelling van dergelijke stukken gebruik werd gemaakt van een Transorma, kregen die stukken een 
Transormist-identificatiekenteken (IDK). Dit is een aan een Transormist gebonden kenteken waarmee 
achteraf sorteerfouten konden worden opgespoord. 

De twee Transorma sorteermachines op de afdeling bestelling van het DPK Rotterdam zijn tot het tweede 
kwartaal van 1970 in gebruik geweest. Tot dat tijdstip kunnen lokale poststukken voor Rotterdam 
voorkomen voorzien van een KPK èn een IDK van de Transorma (afb.109). 

1 

j 

) 
1 .. 

328 

Afb. 109: Poststuk bestemd voor Rotterdam zonder een plaatsnaam code en metKPK OlR 
+ een Transormist identificatiekenteken "PK" van de Transorrna op de afdeling 
bestelling van het DPK Rotterdam. 
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Op het DPK 's-Gravenhage waren op de afdeling bestelling tot maart 1968 twee Transorma sorteermachines 
in gebruik Voor 's-Gravenhage bestemde- en in Rotterdam gecodeerde- brieven kunnen dus tot maart 1968 
tevens voorkomen met een Transormist-IDK (afb. 110). 

luchtopname Rotterdam 
1 1 
1 , n 
1111 Il 
11111 1 
3 _, 

i 

Foto Ban: Hofmeest(.: . 

i...,r--=-,'-'T E C H N I S C H 
SPECIALIST 

et VAKMAN- 
ER-als BURGER 

r, '.\[ • Ó' : 
a: f 
· 13 \,11 

. 19G • · • t .. : : .. .'.:: : ·- - 

Afb. 110: Poststuk uit Rotterdam met de plaatsnaamcode voor 's-Gravenhage en KPK 
1 lR (stempeldatum 13 juli 1967) + een Transormist identificatiekenteken "LU" 
van de afdeling bestelling van het DPK 's-Gravenhage. 
Zie ook afbeelding 37, rechts • 

De laatste vier Transorma codeermachines op de afdeling expeditie van het DPK 's-Gravenhage werden in ►
januari 1981 gesloopt. Deze Transorma's werden alleen gebruikt voor sortering van uit 's-Gravenhage en 
omgeving afkomstige poststukken bestemd voor andere plaatsen dan 's-Gravenhage zelf Het gaat hierbij ~ 
dus om de verwerking van post uit 's-Gravenhage en omgeving zodat daarop geen plaatsnaamcode en/of ►
KPK van Rotterdam kan voorkomen. 
Ook de in Utrecht tot begin 1966 aanwezige Transorma codeermachines waren alleen in gebruik voor a, 
expeditie van de uit Utrecht en omstreken afkomstige post naar elders. Daaronder kunnen dus eveneens geen 
uit Rotterdam afkomstige poststukken met een plaatsnaamcode en/ofKPK voorkomen. ►

►
►
►
►
~ 
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6. DE LANDELIJKE OPZET VAN DE MATRIXCODE. 

6.0 Inleiding. 

Na de gunstige resultaten van de proeven met de opzet-stempelmachine te Gouda werd een proef op grotere 
schaal - in een groter postaal centrum - nodig geacht. Het DPK van Rotterdam werd hiervoor als 
"proefbedrijf'' gekozen, met gebruikmaking van de inmiddels op het DNL ontwikkelde codeer- en 
sorteermachines (lit. 29 en 60). 
In de eerste fase van deze proeven zou in Rotterdam alleen de post voor 64 grote bestemmingen worden 
gecodeerd en gesorteerd. Voor deze code waren de in hoofdstuk 4 besproken blokken A en B bestemd. Deze 
eerste fase is in hoofdstuk 4 uitvoerig beschreven. 
In de tweede fase zou ook post voor kleinere plaatsen in een afzondelijke codeergang van een matrixcode 
worden voorzien. Deze code, welke wordt aangeduid als "extractcode", zou in de blokken A, B, C ~n D 
worden geplaatst. In deze fase zouden op grotere kantoren in het land ook codeer- en sorteermachines 
worden geplaatst. 
In de derde fase zou weer via een aparte codeergang de lokale post (dus die bestemd voor de bestelling) 
van een code worden voorzien. Deze code zou worden afgedrukt in vier onder elkaar staande blokken, 
aangeduid metE, F, Gen H links van de blokken A t/m D ( afb. 111) (zie ook hoofdstuk 6.2). Codeermachines 
voor deze derde fase zouden alleen in de grotere steden worden geplaatst. 

( 

Afb. 111: 
Positionering van de vier extra 
codeblokken ten behoeve van de 

J codering van lokale post. 
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In verband met de ontwikkeling van een landelijk postcodesysteem is noch de invoering van de extract code, 
noch de codering van de bestelling doorgegaan. Het gevolg was dat in andere plaatsen geen codeer- en 
sorteermachines van het Rotterdamse type werden geplaatst. De geschiedenis van het matrixcodeersysteem 
begint en eindigt dus in Rotterdam. 
Terwille van de volledigheid wordt in de volgende hoofdstukken een beschrijving gegeven van de opzet van 
de systemen voor de tweede en derde fase met een korte beschrijving van de apparatuur. 

6.1 Codering voor de expeditie naar kleinere plaatsen ("extract" codering). 

Bij de beschrijving van de codeermachines in hoofdstuk 4 is reeds verschillende keren melding gemaakt van 
de toets "EXTRACT" op het toetsenbord van de codeermachine. Verscheen een brief voor een kleinere 
plaats op het scherm van de codeermachine dan diende de toets "EXTRACT" te worden fogedrukt.c De 
"extract "-poststukken kwamen ongecodeerd in een apart vak van de stapeltafel terecht. In de eerste fase van 
het proefbedrijf moesten deze poststukken verder met de hand worden uitgesplitst (lit. 45). 

In de tweede fase zouden in Rotterdam ( en ook op andere DPK'en) codeerrnachines voor de codering van 
"extract"-post worden geplaatst. In een aparte codeergang zou de post voor de belangrijkste bestelkringen 
via deze codeermachines van een eigen code worden voorzien. 
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Die code was (in uiterlijke vorm) gelijk aan de in hoofdstuk 4 beschreven code voor de post voor expeditie 
naar de grotere plaatsen. Voor de sortering zou gebruik gemaakt worden van sorteermachines welke ook 
gelijk waren aan die beschreven in hoofdstuk 4 (lit. 52). 
Voor de extractcode werd uitgegaan van bestelkringen. In 1964 waren erin totaal 1340 bestelkringen. Voor 
de extractcode zouden slechts 636 bestelkringen worden gebruikt (lit. 60) : kleinere bestelkringen werden 
samengevoegd tot grotere eenheden welke qua hoeveelheid post voldoende omvang hadden. Het aantal 
codecombinaties met 3 blokken (8x8x8 = 512 mogelijkheden) was voor die 63 6 bestelkringen te weinig, dus 1 

waren er 4 blokken (8x8x8x8 = 4096 mogelijkheden) nodig. 

Voor de bestelling van de post was Nederland in het midden van de zestiger jaren reeds verdeeld in 59 z.g. ~ 
concentratiegebieden. In elk concentratiegebied trad één kantoor op als concentratiekantoor voor het 
omliggende gebied en verzorgde het de hersorteringswerkzaamheden via autoverbindingen naar de ►
bestelkringen in dat concentratiegebied. De concentratiegebieden werden aangeduid met de naam van het 
concentratiekantoor: b.v. Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem, Maastricht. ►
Concentratiegebieden welke veel plaatsen omvatten waren in 2 of3 delen gesplitst ("uitgangen" genoemd) ►
welke met een Romeins cijfer werden aangeduid. Voorbeelden: Alkmaar I en II; Groningen I, II en III; 
Rotterdam I en II. ►
Onder elk concentratiegebied ressorteerden een aantal bestelkringen, variërend van 4 tot 16. Voor de 59 
concentratiegebieden waren er in totaal ( door de hierboven genoemde samenvoegingen) 636 bestelkringen ►

►ontstaan. 
In overzicht 16 is een lijst weergegeven met de 59 concentratiegebieden met daarachter het aantal tot het 
gebied behorende bestelkringen waarvoor gecodeerd zou worden. Het concentratiegebied is dus genoemd • 
naar het concentratiekantoor! ►

Alkmaar I 16 's-Gravenhage 16 Roermond 8 
Alkmaar II 8 Groningen I 12 Roosendaal 16 
Almelo 8 Groningen II 12 Rotterdam I 16 
Alphen aan den Rijn 4 Groningen III 12 Rotterdam II 16 
Amersfoort 8 Haarlem 16 Sittard 8 
Amsterdam 16 Heerenveen 12 Sneek 8 
Apeldoorn 8 Heerlen 12 Steenwijk 12 
Assen 16 Helmond 4 Tiel 4 
Arnhem! 16 Hengelo 4 Tilburg 8 
Arnhem II 16 's-Hertogenbosch 16 Utrecht I 16 
Bergen op Zoom 8 Hilversum 8 Utrecht II 16 
Breda 8 Hoogeveen 4 Utrecht III 8 
Deventer 4 Hoorn 8 Venlo 8 
Dordrecht 12 Leeuwarden I 16 Weert 4 
Eindhoven 12 Leeuwarden II 8 Zaltbommel 4 
Emmen 4 Leiden 16 Zeeuws Vlaanderen 8 
Enschede 8 Maastricht 12 Zutphen 16 
Goes 12 Meppel 8 Zwolle I 16 
Gorinchem 8 Middelburg 16 Zwolle II 8 
Gouda 16 Nijmegen - 16 

Overzicht 16: Lijst met de 59 concentratiegebieden+ het aantal bijbehorende bestelkringen. 
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In de opzet van de. tweede fase wordt de post voor deze bestelkringen gecodeerd via een aparte serie 
codeermachines. Deze codeermachines zijn voorzien van een toetsenbord dat, behoudens enkele vereenvou 
digingen en aanpassingen, min of meer gelijk is aan dat van een schrijfmachine. 
De codeermachine, die technisch verder gelijk is aan de in hoofdstuk 4 beschreven machine, heeft ook vier 
codewielen. De extractcode wordt afgedrukt in de blokken A, B, C en D. De code wordt afgeleid van de 
plaatsnaam van bestemming van de brief door het aanslaan van vier letters (= de extractcode) uit die 
plaatsnaam. Elke letter is een aanslag; pas na vier aanslagen op het toetsenbord is de code compleet, Een 
elektronische schakeling in de codeermachine "herkent" de ingetoetste lettercombinatie en zet deze om in 
een systeemcode welke samenhangt met de plaats van bestemming en het concentratiegebied waartoe de 
plaats behoort. De elektronische schakeling wordt de "diode-matrix" genoemd (lit. 0). De systeemcode 
wordt uiteindelijke in één keer als matrixcode in de blokken A t/m D op het poststuk afgedrukt. De code. 
in de blokken A en B geeft aan onder welk concentratiekantoor een bestelkring ressorteert. In de blokken 
D en C wordt de code voor die bestelkring zelf afgedrukt. 
Hoewel veel concentratiekantoren behoren tot de grote plaatsen welke via het in hoofdstuk 4 beschreven 
systeem al een eigen plaatsnaamcode in de blokken A en B krijgen, zijn die plaatsnaamcodes niet gelijk aan 
de codes voor dezelfde plaats volgens het extractsysteem. 

Na het aanbrengen van de code worden de brieven naar een sorteermachine gevoerd welke gelijk is aan de 
in hoofdstuk 4 beschreven machine. 
De sorteermachine kan slechts twee codeblokken tegelijk aflezen. In een eerste sorteergang wordt alleen 
de code in de blokken A en B gelezen. Alle gecodeerde brieven komen daarna terecht in een sorteervak 
overeenkomend met het concentratiekantoor waaronder de bestelkring ressorteert. Alle post voor eenzelfde 
concentratiegebied komt dus in hetzelfde sorteervak terecht. 
Die post kan worden gebundeld en verzonden naar het betreffende concentratiekantoor. Na ontvangst op 
dat kantoor kan de post met behulp van de daar aanwezige sorteermachine aan de hand van de code in de 
blokken D en C "fijner" worden gesorteerd op plaats van bestemming c.q. bestelkring. 
De grotere concentratiekantoren zouden naast sorteermachines ook de beschikking krijgen over 
codeermachines. Daar zou dan, net als in Rotterdam, de post voor zowel expeditie naar grotere plaatsen als 
post voor de bestelkringen (dus weer via het extract-systeem) worden gecodeerd. 

Als overgangsmaatregel was voorzien dat een concentratiekantoor van verzending de post ten behoeve van 
een concentratiekantoor van ontvangst "fijner" op plaats kon sorteren aan de hand van de code in de blokken 
C en D. Dit zou gebeuren zolang een concentratiekantoor van ontvangst nog niet de beschikking had over 
sorteerapparatuur. Ook wanneer een concentratiekantoor van ontvangst onvoldoende tijd zou hebben de 
ontvangen post tijdig door te zenden naar de onder dat kantoor ressorterende bestelkringen, zou de sortering 
op de code in de blokken D en C gebeuren op het concentratiekantoor van verzending (lit .. 60). 

Het extractsysteem kan aan de hand van het volgende geheel fictieve voorbeeld worden verduidelijkt. Een 
codeur op het DPK Rotterdam krijgt een brief voor Heemstede op het leesvenster. Hij slaat op het 
toetsenbord de letters HMDE (= de "extractcode" voor de plaatsnaam Heemstede) aan en op de brief wordt 
bijvoorbeeld de volgende matrixcode afgedrukt : 

.l 
J 
l 

_;: 

BlokD 1 • • 11 1 1 • 1 (6) } 
} 

BlokC 1-1111--1 (4) } 
} 

BlokB 1-1-11-11 (5) } 
} 

BlokA 111-1--11 (1) } 

In cijfers uitgedrukt geeft deze code het getal 1546 (van onder 
naar boven gelezen). Het getal 15 (in de blokken A en B) is de 
numerieke code voor het concentratiegebied Haarlem waartoe 
Heemstede behoort en het getal 46 (in de blokken C en D) is de 
code voor de plaats (bestelkring) Heemstede . 

116 

- 



In Rotterdam komt deze brief terecht in een bundel bestemd voor het concentratiekantoor Haarlem en wordt 
naar die plaats verzonden. Bij aankomst in Haarlem kan deze brief samen met de andere post met behulp 
van een sorteermachine worden gesorteerd via de code in de blokken D en C. 

Op het DNLin Leidschendam is een model van een extract-codeermachine gebouwd. Deze machine is alleen 
gebruikt voor laboratoriumproeven; er zijn geen praktijkproeven mee genomen. In de loop van 1968 is 
besloten niet tot invoering van de extractcode over te gaan. Het proefmodel is daarop gesloopt (lit. 0) . 

6.2 Codering voor de bestelling van lokale post. 

In hoofdstuk 4 sub 4.2 is reeds melding gemaakt van de toets "STAD" (later "RT"). Verscheen een brief 
voor een lokale bestemming op het leesvenster van de codeermachine, dan drukte de codeur de toets 
"STAD" (later "RT") in. De poststukken bestemd voor Rotterdam zelfkwamen dan terecht in een apart vak 
van de stapeltafel. Deze poststukken werden vervolgens overgebracht naar de afdeling bestelling van het 
DPK om daar met de andere lokale post met de hand te worden gesorteerd op straatnaam en huisnummer . 
In de derde fase zou de lokale post met gebruikmaking van dezelfde sorteermachines en van aangepaste 
codeermachines van een matrixcode worden voorzien ten behoeve van de sortering voor de bestelling (lit. 45) . 

In juli 1959 kreeg het DNL opdracht een onderzoek in te stellen: "naar de technische.financiële en bedrijfs 
organisatorische mogelijkheden voor de toepassing van een converter". 

De opdracht werd als volgt nader geformuleerd: 

· "De converter moet een direct uit het huisadres te extraheren code omzetten in een code die met de volgorde 
van de bestelling samenhangt. Gerekend moet worden met een grote stad met maximaal 262.144 adressen. 
Deze afgiftepunten (= adressen) kunnen verdeeld worden in -1096 groepen van elk 64 adressen. In elke 
groep wordt de rangorde ( 1,2, ,6-:f) bepaald door de volgorde van de bestelling. Bijvoorbeeld: 
Rozenstraat nrs. 1,3,5, 7 en 9 e11 Tulpenweg nrs . ../3,41,39,37 en 28,30,32 en 36; Rozenstraat nrs. 
12,10,8,6,4 en 2. 
De codeur slaat een extractcode aan, bijvoorbeeld Margriet[aa!l 12 7 = MGLN 12 7. Deze extractcode moet 
omgezet worden in een codering, die aan bovengenoemde voorwaarde voldoet (4096 groepen van 64, in 
iedere groep een nummering van 1 64 volgens de beste/volgorde). Voor de grote steden (met veel 
afgiftepunten) is de extractcode te vereenvoudigen tot een verkorte code, bijvoorbeeld E_rasmusweg 125 
wordt E 125". 

Tot zover een gedeelte uit de opdracht uit 1959 ()it. 61). 

Om het op volgorde van bestelling zetten van de post te kunnen mechaniseren is het nodig om behalve de 
straatnaam ook het huisnummer in de op de brief aan te brengen codering te verwerken. De codeur dient 
een uit de straatnaam te extraheren lettercombinatie èn het huisnummer aan te slaan op het toetsenbord. Een 
register in de codeermachine zet deze gegevens om in een speciale binaire code, waarbij rekening wordt 
gehouden met zowel de volgorde van de adressen in een besteltraject als met de ligging in het systeem van 
bestellopen, rayons en districten van de betrokken plaats. De binaire code heeft dus geen direct verband meer 
met de straatnaam en het huisnummer. Met andere woorden: de straatnaam zelf wordt niet omgezet in een 
code, maar het in de codeermachine aanwezige (zeer uitgebreide) register geeft door middel van de op een 
stuk af te drukken code aan: het district, het rayon en de bestelloop waartoe die straat behoort, alsmede de 
rangorde van het huisadres in een besteltraject. 
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Voor de genoemde 262.144 (= 8x8x8x8x8x8) adressen zijn 6 codeblokken, nodig. Uitgegaan werd van een 
code met 4 blokken links en 2 blokken rechts. Volgens een beschrijving van mei 1960 zouden deze 6 blokken 
gegroepeerd worden volgens afbeelding 112 (!it. 46). Voor de uitvoering van de hierboven geformuleerde 

1 · 1111 •. 1 

11.11.1.1 

1 ... 11111 

1.1.11.11 

111.1"11 

opdracht (codering van de bestelling op straat èn huisnummer) is een 
codeermachine nodig met een toetsenbord dat voorzien is van letter 
èn cijfertoetsen. De lettertoetsen voor het aanslaan van de uit de 
straatnaam te extraheren letters en de cijfertoetsen voor het aanslaan 
van het huisnummer. Bij de bestelcode is de omzetting van een adres 
voor iedere stad verschillend. Voor elke stad waar de codeermachines 
voor de bestelling zouden worden geplaatst was dus een ander 

111 • 1 • • 11 register in de codeermachine nodig! 
De codeermachine voor de bestelling zou worden voorzien van vier 

Afb. 112: draaibare codewielen, net als bij de machine voor de in hoofdstuk 6.1 
Adrescoderingmet 6 codeblokken. beschreven codeermachine voor de expeditie naar kleinere plaatsen 

( extractcodering). Voor de bestelcode zouden twee drukgangen no- 
dig zijn, n.I één keer voor vier linker blokken en een tweede keer voor de twee rechter blokken. 
Na het aanbrengen van een dergelijke code moeten de te bestellen stukken enkele malen door de 
sorteermachine worden geleid. De sorteermachine kan twee codeblokken tegelijk lezen en de stukken over 
64 sorteervakken verdelen. Afhankelijk van de grootte van een plaats kan in de eerste sorteergang gesorteerd 
worden op bijvoorbeeld de districten en de rayons. Vervolgens in een tweede sortering op bestellopen en 
in een derde sortering op de volgorde van de bestelling (!it. 46). 
Het DNL heeft wel gewerkt aan de uitvoering van de in 1959 gegeven opdracht. In een verslag over 1962 
van het PTL van het DNL wordt vermeld dat (!it. 62) : 

"De benodigde registers bestelling en expeditie voor code-omzetting zullen na uitgebreide systeemstudies 
in een voortdurend overleg met postale deskundigen worden ontworpen," 

i Bedoeld worden hier de registers welke nodig zijn om adres c.q. plaatsnamen ( extract) om te zetten in een 
binaire adrescode respectievelijk een binaire plaatsnaamcode. 
Tot praktijkproeven met het hierboven be- 
schreven systeem is men echter niet geko- 
men. 
Uit enkele systeembeschrijvingen, daterend 
uit het begin van de zestiger jaren, kan 
worden afgeleid dat bij de uitwerking van 
de opdracht voorshands is uitgegaan van 
een vereenvoudigde opzet met slechts vier 
codeblokken (!it. 63). Zie afbeelding 113. 
Voor de bestelcode zou worden uitgegaan 
van een extract van 4 letters uit de plaats 
naam ( dus zonder het huisnummer). De 
code kon met deze beperking via één 
drukgang over vier blokken - aangeduid 
met E, F, Gen H- worden verdeeld. 

Afb. 113: 
Positionering van de codeblokken voor 
bestelling en expeditie op de envelop. 

BESTELLING fi ~EDITIE 

[]] []] 
[I] [EJ 
IT] 
CT] 
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Het toetsenbord van de codeerrnachine was daardoor gelijk aan dat voor de codering van de expeditie naar 
kleinere plaatsen zoals beschreven in hoofdstuk 6.1. Het gevolg zou uiteraard wel zijn dat de gecodeerde 
brieven niet op bestelloop konden worden gesorteerd maar na de tweede gang door de sorteermachine nog ,., 
met de hand op bestelloop moesten worden uitgesplitst. Ook dit systeem is niet tot praktische uitvoering 
gekomen (lit. 63). ►

l •, • 
Proefnemingen met het codesysteem voor de bestelling zijn tot het DNL beperkt gebleven. De eerste ►
prototypen van de codeermachines hadden een verstelbare instelling voor het in de juiste stand zetten van 
de brieven voordat de code-afdruk werd geplaatst (lit. 45). Zie afbeelding 27 in hoofdstuk 4.2. ►
De codeermachine bestemd voor expeditie naar grotere plaatsen kon daardoor, zij het met een aangepast 
toetsenbord, zowel voor expeditie naar kleinere plaatsen ( extract) als voor de bestelling (na verstelling van 
hetjusteringsmechanisme) gebruikt worden. Het in de codeermachine aanwezige voorverdeelsysteem met ►
zes afvoerkanalen ( zie hoofdstuk 4. 2) kon bij de sortering voor de bestelling benut worden voor grote klanten 
of voor postbushouders (!it. 45). ;►
Het aanvankelijk voor de bestelling bedoelde codeersysteem heeft model gestaan voor verbeteringen welke 

, aan de Transorma's op de afdeling bestelling van het DPK 's-Gravenhage doorgevoerd zijn. In enkele ,. 
verslagen van het PTL van het DNL wordt vermeld dat voor de afdeling bestelling van dat DPK ten behoeve :►
van de Transorma's een elektronische code-omzetter en een besturingsinrichting zijn ontwikkeld (lit. 62 en 
64). De Transorma's van de afdeling bestelling van dat DPK zijn daartoe van een nieuw toetsensysteem :. 
voorzien. Volgens die verslagen schept de elektronische code-omzetter de mogelijkheid een codeersysteem 
toe te passen waarbij op een toetsenbord in plaats van het bestelloopnummervan de betreffende straat (zoals :J 
tot dan toe geschiedde) een extract uit de straatnaam wordt aangeslagen. Als voordelen van dit systeem :i. 
worden genoemd: • • • 
a). 
b). 

c). 

de opleiding van de Transormisten wordt eenvoudiger; 
veranderingen in de bestelloop kunnen, buiten de Transormist om, door correcties in de code-omzetter 
worden opgevangen; 
de postale kennis die tot dan toe van de Transormist werd gevraagd, zal aan het register van de machine 
worden ontleend. 

De benodigde oefenapparatuurvoordit nieuwe Transormasysteem is eveneens door hetDNL ontworpen (lit. 64). • 
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IÎ 7. DE POSTCODE EN DE GIROCODE. 

~ 7.0 Inleiding. 

De matrixcode, zoals deze in Rotterdam is gebruikt, is beperkt gebleven tot het omzetten van plaatsnamen 
in een voor de sorteermachine leesbare code (de plaatsnaamcode). 
Voor het automatisch sorteren van brieven bestemd voor de bestelling dient een code niet alleen informatie 
te bevatten over de plaats van bestemming maar ook over straatnaam en huisnummer (de adrescode). 
Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, was het Rotterdamse matrixsysteem ook bedoeld om in een later stadium 
post voor de bestelling van een code te voorzien. 
Bij de invoering van de matrixcode was één van de uitgangspunten dat zoveel mogelijk vermeden moest 
worden dat aan het publiek bijzondere verplichtingen zouden worden opgelegd ten behoeve van de postale 
automatisering (lit, 4 7). Mede gelet op de ontwikkelingen in het buitenland ten aanzien van het gebruik van 
de postcode, is dit uitgangspunt later losgelaten (lit. 65). 
Reeds in 1968, toen de matrixcode nog maar enkele jaren in de praktijk was beproefd, verschenen de eerste 
berichten over onderzoek naar een volledig nieuw coderingssysteem. In dat systeem zouden naast de 
woonplaats ook de straatnaam en het huisnummer worden opgenomen (lit. 66). 
De plannen tot invoering van een landelijke adrescode leidden er mede toe dat het matrixsysteem tot 
Rotterdam beperkt is gebleven. Voor de volledigheid wordt echter ook kort aandacht geschonken aan de 
ontwikkelingen welke geleid hebben tot de invoering van de postcode in Nederland. 

7.1 De voorgeschiedenis van de postcode. 

J 

Reeds lang voor de oorlog bestond er ten behoeve van de aanbieders van grote hoeveelheden post ( de z.g. 
grootgebruikers) een regeling voor het verkrijgen van korting op de verschuldigde porto. Om voor korting 
in aanmerking te komen diende de aangeboden post volgens bepaalde regels te worden gebundeld naar plaats 
van bestemming. In bedoelde regels was aangegeven op welke wijze die bundeling - gelet op de postale 
organisatie - moest plaats vinden (lit. 65). 

7.1.1 De fba-code (frankering bij abonnement-code). 
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Om de grootgebruikers te helpen bij het 
afbundelen van post werd in 1966 door de PTT 
een viercijferige expeditiecode ingevoerd, de 
z.g. fba-code (lit. 67). Deze code, welke ook 
bekend is als "sorteernummer" of "post 
nummer", was opgezet op basis van de toen 
malige organisatiestructuur van de PTT waar 
bij aan iedere bestelkring, die in veel gevallen 
meerdere woonplaatsen omvatte, een vier 
cijferig nummer werd toegekend (afb. 115). 
Voor de grotere plaatsen waren de bestelrayons 
onderdeel van die code. In de fba-code werd 
reeds enige informatie t.b.v. de sortering aan 
de ontvangstzijde opgenomen. Deze code werd 
algemeen gebruikt. De meeste grootgebruikers 
( waaronder de postgiro) namen deze code op 
in het adressenbestand achter de plaatsnaam. 

Afb. 114: 
Voorbeeld van het gebruik van de fba-code . 

de heer W.G. van der Kooij, 

Prins J.W. Frisolaan 473 

· LEIDSCHENDAM · 2131. · 
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Afb. l15: De indeling van ons land volgens de fba-code, 
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Voor toepassing door alle postgebruikers was deze code evenwel niet geschikt onder meer vanwege de 
samenhang met de postale organisatie, waardoor wijzigingen in die organisatie van invloed waren op de 
code; hetzelfde geldt voor wijzigingen in de gemeentelijke indeling (]it. 65 en 67). 

7.1.2 De negencijferige percelencode. 

In 1968 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een code die bekend is geworden als de 
negencijferige percelen code. Opzet was een code te ontwikkelen welke niet afhankelijk was van de postale 
organisatie en welke ook gebruikt zou kunnen worden voor de bestelling van lokale post. Met een 
negencijferige code konden alle woonplaatsen/wijken van een viercijferige code worden voorzien. Voor de 
straatnaam en het huisnummer waren de overige vijf cijfers bestemd (]it. 65 en 66). 
In het kader van de ontwikkeling van deze code had overleg met gemeenten er toe geleid dat het begrip 
"woonplaats" een eenduidige betekenis kreeg. Aanvankelijk werden circa 4000 woonplaatsen in de 
adressering van poststukken gebruikt. Het overleg leidde ertoe dat circa 2450 van die woonplaatsen officiëel 
werden erkend. Men koos voor het begrip "woonplaats" omdat woon plaatsbenamingen, in tegenstelling tot 
bestuurlijke- en postale eenheden, vrijwel altijd zullen blijven voortbestaan (]it. 65). 
In samenwerking tussen het DNL en de CWP werd een machine ontwikkeld welke in staat was om deze 
negencijfe.ige percelencode af te drukken (]it. 0). 
Het codeermechanisme bestond uit een blok van 46 pennen in vijf horizontale rijen van elk negen pennen 
en een aparte pen rechts van het blok als startstip. Tussen brief en pennenblok was een inktlint aangebracht. 
De pennen werden pneumatisch geactiveerd. Het afdrukken van deze code gaf problemen bij gebruik van 
papier van verschillende dikte en bij meer of minder gevulde enveloppen. De dunne luchtpostbladen werden 
zelfs beschadigd (]it. 0).Van de proefnemingen zijn enkele poststukken bekend met een negencijferig 
codepatroon met en zonder startstip (afb. 116) . 

.. , -<· .~~ 
-f 

• • • • • • 
• • • • 

1 

• 1 • • • • • 1 

• • • • l 
! 

DIENST PTT 

Alg. 4610 1964 

Afb. 116: Dienstenvelop met een negencijferige puntencode met een startstip. 
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Van proefnemingen met het pneumatische systeem op de CWP zijn (blanco) enveloppen bekend met twee • 
evenwijdige rijen stippen met respectievelijk ca. 5 en 10 mm ruimte tussen de rijen stippen (afb. 117). • 

• 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Afb. 117: Afdrukken van proeven met het pneumatische systeem voor de negencijferige stippencode :, 

POS-ITIONERING VAN DE MACHINECODE OP DE BRIEF 

45 85 
5 5 

1 1 

- . 
DE HEER PIETERSE 

CODEER STRAAT . 56789 

IMAGODAM 1234 

CODE AFSPRAAK 

0 
1 
2 
4 
7 

9 0 

• • 

' 

MACHINECODE OP DE BRIEF 

~ In afbeelding 118 is een teke- 
ning weergegeven van 11 no- ►
vember 1970 met daarin de 

) 

• 
positionering van de percelen 
code op een envelop met de 
plaats van de startstip en de 
codesleutel, waarbij de gear- J 
ceerde vakjes de positie van de ►
punten aangeven ( de afbeel 
ding is op halve grootte!). De t 
plaats van de code komt over- 
een met die van de Rotterdamse ►
plaatsnaamcode (zie afb. 26). 
Hoewel deze code van rechts J 

• ►
naar links dient te worden ge 
lezen i.v.m. deplaatsvanstart 
stip, moet de code in afbeel 
ding 118, gelet op het adres, 
van links naar rechts worden ) 
gelezen! , 
Waarschijnlijk is het codepa 
troon foutief weergegeven. Zie i. 
ook het codepatroon in afbeel- • 
ding 121, dat wèl van rechts • 
naar links wordt gelezen even- • 
als de andere enveloppen welke 
van de demonstraties uit 1972 
bekend zijn. 

111 ,50 m 

Afb. 118: 
Positioneringvan denegen 
cijf erige percelencode op 
een brief+ de codesleutel. 
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7.1.3 De viercijferige stippencode van Leidschendam. 

In verband met het 25-jarig bestaan was op het DNL in Leidschendam op 22 april, 29 april en 6 mei 1972 
een tentoonstelling ingericht ()it. 68). 
Daarbij werden demonstraties gegeven met een tot de plaatsnaam (dus de eerste vier cijfers) beperkte 
stippencode. Wanneer een met deze viercijferige stippencode bedrukte brief door een demonstratiemeubel 
(voorzien van een leeskop) werd geleid, volgde geen sortering maar lichtte op een landkaart van Nederland 
de met deze code overeenkomende plaats van bestemming op (afb. 119). Er waren met een fantasie-adres 

,r voorbedrukte enveloppen aanwezig, die echter van plaatsnamen met hun correcte fba-codenummer waren 
voorzien. De "vertaling" van de stippencode kwam overeen met het fba-codenummer van de plaats van 
bestemming in het adres. Ook was het voor het publiek mogelijk zelf een code in te toetsen. De codesleutel 
was gelijk aan die weergegeven in afbeelding 118 hoofdstuk 7 .1.2. 
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Afb. 119: Demonstratie op het DNL van een viercijferige stip 
pencodering volgens het fba-systeern. Op de achter 
grond de landkaart van Nederland met daarop lamp 
jes op de plaats van de gecodeerde bestemmingen 

(foto PTT museum) 
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In afbeelding 120 is een proefenvelop weergegeven (op 70% van de grootte) met zowel een viercijferige 
stippencode als een plaatsnaamcode van Rotterdam. De behoefte aan brieven voor proefnemingen was 
dermate groot dat zowel op de CWP als op het DNL eenzelfde brief meestal meerdere malen voor proeven 
werd gebruikt. Ook onbestelbare poststukken werden voor proefnemingen benut. 

• • • 
• • 

• 
• • 

111111 
11111 1 
1 11111 
1 11111 

• 

Afb. 120: Proefenvelop gebruikt voor het testen van de viercijferige stippencode en de 
Rotterdamse plaatsnaamcode (kopstaand!). 

In afbeelding 121 is een voorbedrukte envelop weergegeven (op 80% van de grootte) welke in 1972 werd J 
gebruikt bij de demonstraties op het DNL ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan (!it. 68). ►

• 
• • 

• 
• • 
• • • 

Fa.Sortier 

Codee?"straat 5 

HOORN 1900 
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Afb. 121: Demonstratie-envelop met de viercijferige stippencodevoordefba-code "1900" t 
van Hoorn. De code wordt van rechts naar links gelezen. 
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7.2 De Nederlandse alfa-numerieke postcode. 

De in hoofdstuk 7.1.2 beschreven negencijferige percelencode is, anders dan in de filatelistische pers is 
gemeld, niet in de praktijk beproefd (!it. 69). 
Het niet invoeren van deze code was onder meer gebaseerd op de volgende overwegingen (!it. 65) : 

het grote aantal cijfers verlaagt het codeertempo bij het handmatig coderen en maakt de kans op fouten 
groter. Dit geldt ook voor het vermelden van de code op een brief door de afzender. 
het invoeren zal een groot aantal jaren vergen omdat medewerking van veel instanties vereist is en 
alle huisnummers gewijzigd moeten worden in een vijfcijferige straat/huisnummercombinatie. 

....-1 
J 

~ .. 
--i: 
_;'.. 
_.;-... 
.;J~· 
~- 

De ervaringen opgedaan bij de studie naar de negen cijferige percelen code zijn benut bij de ontwikkeling van 
de Nederlandse postcode. Het viercijferige woonplaats/wijk-codedeel van die negencijferige code geeft 
informatie voor de sortering op woonplaats en/of op wijk. Die informatie is voldoende voor de sortering 
ten behoeve van de expeditie en geeft reeds beperkte informatie voor de sortering ten behoeve van de 
bestelling (namelijk de sortering binnen een woonplaats op wijk). 
Voor de verdeling van de post over de bestellopen is bij dezewoonplaatscode nog een sortering op bestelloop 
nodig. Dit kan worden opgelost door aan de woonplaatscode informatie toe te voegen over de bestelloop. 
Wijzigingen in een bestelloop zouden dan echter tot wijziging van de postcode leiden. Ieder adres van een 
eigen code voorzien - zoals bij de negencijferige code het geval was - geeft echter ook problemen. 
Gekozen is daarom voor een systeem waarbij gecodeerd wordt op groepjes bij elkaar gelegen afgiftepunten 
(adressen). Deze groepjes adressen (delen van een straat bijvoorbeeld) krijgen een combinatie van twee 
letters achter het numerieke plaatsnaamdeel van de postcode. Bij het gebruik van twee letters is het aantal 
mogelijkheden bovendien groter dan bij het gebruik van twee cijfers. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de voorgeschiedenis van de postcode en de overwegingen welke geleid 
hebben tot de huidige alfa-numerieke postcode wordt verwezen naar het in juli 1975 uitgebrachte rapport 
11De Nederlandse postcode" (lit. 65). Op basis van dit rapport is besloten tot invoering van de Nederlandse 
postcode met een alfa-numerieke structuur, in dit geval vier cijfers, gevolgd door twee letters. 

De postcode werd 
in 1977 met een in 
tensieve reclame- 
campagne bij het 
publiek geïntrodu 
ceerd (afb. 122) .. 

! 
l 

i 
1 

1 

~~ 

e 

";_;. ~' 

,·,. j: 

. Gebruik'm goed. · 
Afb. 122: 
Sticker met een 
reclameslogan 
voor het gebruik 
van de nieuwe 
alfa-numerieke 
postcode. 
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• Op de Amphilex '77 tentoonstelling, welke van 26 mei tot 5 juni 1977 in Amsterdam werd gehouden, werden 
de nieuwe codeer- en sorteermachine gedemonstreerd. Het publiek kon zijn eigen postcode laten opzoeken • 
en op een demonstratie-envelop laten afdrukken (afb. 123). 
Op 9 maart 1979 kwamen deze machines definitiefingebruik in Amsterdam (!it. 70). Op het expeditieknooppunt ~ 
Rotterdam werden de nieuwe codeer-en sorteermachines op 29 juni 1982 in bedriijf gesteld (!it. 71). • 
Daarna volgden de expeditieknooppunten Arnhem (1983), 's-Gravenhage (1984), Sittard (1984), Utrecht 
(1984), Roosendaal (1985), Haarlem ( 1985), Groningen (1985), Zwolle ( 1986), 's-Hertogenbosch (1987) ~ 
en tenslotte Leeuwarden (1978) (!it. 71). 

DR. ~EHER LABGRATORIU~ 
At>'PHILEX 1977 
9581 CD MUSSELKANAAL 

i ii i !i i I l il i ! 1 1 i i i i i i i 1 

Afb. 123: Demonstratiepoststuk geïndexeerd op de Amphilex '77 tentoonstelling. 

codesleutel 7/'öJ. 
' 

21: a 321. o.w 
3t. s. 421. 1-h 
32. g 431. 2.c 
4't • 1 432. 3-d 
42.m 521. 4-h 
43·. s 531. 5.j 
51 • t 532. 6.k 
52: V 541 • 7 .n 
53, X 542. 8.p 
54. z 543. 9.r 

~· . 3 • geen postcode 

J_B A4 3 2 1 

· ..... 1 ..... 1 ..... 1 ..... 1. .... 1 ..... 1 
54321 54321 54321 54321 54321 54321 

luuluul 
2f 

Het proces van het omzetten van de 
postcode in een voor de machine • 
leesbare code noemt men indexeren. t 
Op het poststuk wordt een rode 
fluorescerende lineaire indexering • 
onder het adres afgedrukt (afb. 123). 
De alfa-numerieke indexering wordt J 
in de sorteermachine kopstaand van • 
rechts naar links gelezen. Wanneer 
de sorteermachine vier cijfers heeft i 
gelezen wordt automatisch omge 
schakeld op het lezen van de twee • 
letters. De codesleutel is weergege- , , 
ven in afbeelding 124. 

1 '. 
Aib. 124: 
De codesleutel voor de lineaire 
indexering. 
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7.3 De girocode. 

... 

7.3.0 Inleiding. 

De zogenaamde puntjescode, voorkomend op giro-afschriften tussen de jaren J 968 en 1990, valt eigenlijk 
buiten het kader van deze publicatie. 
Aan deze code wordt hier toch aandacht geschonken omdat voor de sortering van. de gecodeerde 
afrekeningen op de girokantoren van 's-Gravenhage en Arnhem sorteermachines in gebruik zijn geweest 
welke - behoudens het leessysteem - gelijk waren aan de sorteermachines in Rotterdam. 

7.3.1 Het gebruik van de "Rotterdamse" sorteermachines. 

De girokantoren van Arnhem en 's-Gravenhage verzenden dagelijks honderdduizenden giro-afrekeningen. 
Daarvoor moet, evenals elke gebruiker van de postale diensten, betaald worden. Uitsplitsing naar plaats van 
bestemming levert korting op het portobedrag op maar vergt veel handsorteerwerk, 
In principe is het mogelijk de giro-afrekeningen in volgorde van bestemming afte drukken in plaats van in 
volgorde van rekeningnummer. In verband met onder andere organisatorische- en technische problemen is 
daarvan aanvankelijk (in 1968) afgezien. 

Er werd een onderzoek ingesteld naar het mogelijke gebruik bij de girokantoren van de voor de postsortering 
op het DPK Rotterdam ontwikkelde apparatuur (!it. 72). Als tussenfase- en in afwachting van toekomstige 
landelijke ontwikkelingen in het sorteerproces zoals de invoering van het postcodesysteem .~ bleek de in 
Rotterdam in gebruik zijnde sorteermachine met 64 loketten heel geschikt voor de girodienst. Voor het 
gebruik van deze sorteermachine op de girokantoren is een binaire code gebruikt in de vorm van een lineair 
stippenpatroon (lit. 73). Die stippencode werd tegelijk met het maken van de dagafschriften afgedrukt op 
de onderste regel van het adres en wel vóór de plaats van bestemming (afb. 126). 
De code bestond uit een getal van twee cijfers, waarbij alleen de cijfers 1 t/m 8 werden gebruikt. De code 
werd door de girocomputer afgeleid van het postnummer(= de fba-code, zie hoofdstuk 7 .. I.I) achter de 
plaats van bestemming (!it. 67 en 73). De leeseenheid van de sorteermachine werd voor het lezen van deze 
stippencode uiteraard aangepast. 
De code moet van links naar rechts worden gelezen en bestaat altijd uit zeven stippen. De eerste stip is een 
startstip; de daarop volgende zes stippen, verdeeld over twee groepen van drie stippen, geven de binaire 
waarde aan van de cijfers 1 t/m 8. Een stip met een enkele spatie van 2,54 mm aansluitend op de startstip 
( of aansluitend op een voorafgaande stip) heeft de waarde "111. Een stip voorafgegaan door een dubbele 
spatie van 5,08 mm heeft de waarde "0". Er is maar één startstip. Voor de bepaling van de waarde van de 
eerste stip van de tweede groep van drie stippen is bepalend de aanwezigheid van een enkele ofdubbele spatie 
tussen die stip en de laatste stip van de voorgaande serie van drie stippen. 
In overzicht 17 zijn de acht mogelijke combinaties van groepen van drie stippen weergegeven met daaronder 
de binaire waarde van die combinatie (waarbij "s" = startstreep) en onder de binaire waarde het daarmee 
overeenkomende cijfer. 

J . 
f 

J 
1 

" 

groepen: . . .. . .. . . . .. .. . . .. .. ... . . ... . . . . 
waarde: s 0 01 s 01 0 s 011 s1 0 0· sl 01 s11 0 s111 s 0 0 0 

cijfer: 1 2 3 4 5 6 7 8 

·' 
Overzicht 17: De codesleutel voor de girocodering. 
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Een volledige code van twee cijfers kan er dus uitzien als : 

a, 
t 
t 

7 stippen met na de startstreep zes stippen voorafgegaan door een enkelvoudige spatie(= start- .., 
streep met zes maal een binaire "l "; dit geeft het getal 77). r 

. . . . . . . 7 stippen met na de startstreep zes stippen voorafgegaan door een dubbele spatie(= startstreep 1111' 

met zes maal een binaire "0"; dit geeft het getal 88). • De code variëert dus in de lengte. De kortste lengte vinden we bij het getal 77 en de langste bij het getal 88. .., 
De afrekeningen (in envelop!) gingen in de normale leesstand door de sorteermachine; de code werd door r 
het venster van de envelop heen gelezen door fotocellen in de leeskop van de sorteermachine. a, 
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de sorteermachine bevonden zich 32 sorteervakken (loketten) 
verdeeld in vier horizontale rijen van acht loketten. Het eerste cijfer van de code bepaalde de verticale rij ►
in de sorteervakken en het tweede cijfer het loket in die rij. 

Afb. 125: Schematisch overzicht van de opstelling van een sorteermachine voor giro-afschriften . 

) 
) 

• • In afbeelding 125 is de sorteermachine weergegeven met links de aanvoertafel en in het midden het ~ 
opvoertraject naar de leesinrichting boven op de sorteermachine ()it. 72). 
Van de 64 loketten werden de meeste gebruikt voor de directe uitsortering naar grote plaatsen; afhankelijk ~ 
van de sorteerbehoefte konden voor de grootste plaatsen meerdere loketten worden bestemd (b.v. voor 
bestelrayons ). Een aantal loketten werd benut voor restbestemmingen, ieder voor een gedeelte van het land. 
Model-afrekeningen zijn bekend van 03-09-1968 ( afb. 126). Begin 1969 werd de eerste sorteermachine op 
het girokantoor Arnhem geïnstalleerd (lit. 74). 
In 1970 werd het systeem verfijnd door toevoeging van een tweede stippenrij boven de bestaande code. Deze 
tweede rij had geen eigen startstip. Voor het aflezen van die rij was de plaats van de startstip op de onderste 
rij bepalend (zie de modelafrekening van 04-03-1970 in afbeelding 127). 
De aflezing van deze code geschiedde in twee fasen. Eerst werd gesorteerd aan de hand van de onderste code. 
Na het leeghalen van de loketten en aanpassing van de codeleesplaats, werd in de tweede fase aan de hand 
van de bovenste code "fijner" gesorteerd. l l 
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STAATSBEDRI_JF DER PTT POSTCHEQUE• !N GIROOl~NST GIA:-Oj(:A·NTOOR: 'S>;.-:a:R:AYEN:HA.GE pC.T"\ 
AFREKENING • ~OCEL * TEL f070l "'•&Il CLI ~ ' 90EKINGEN 1 TEQO!D 1 OATIJM i PRKNR 

BIJ _J i VORIG 1 
!--- untal b«lta; 

AF 1 ! NIEUW 1--·· btadnr 

lurat•blaC: 

code 'rO\anr tlutnfOl'MChr, 

399228 PENN PLAATSEb1JK COHITE NAT RHEUHAFCNOS 
LANGE DELFT 119 
l"ICOELSURG 

..... 
E4322 03-09-1968 

OV" O'l'Onch rir""Q vz- ...na mt~ifo AC" acc.-pigin, IC" tncano 
PO - ptinod_. owrxhrifm9 Oi - ch-.qw KC- kudMque DV" r.chten &AL 

Afb. 126: 
Modelafrekening 
van 03-09-1968 
met één rij code 
stippen (op 70% 
van de grootte) . 

Voor kleinere bestemmingen was aldus toch een sortering op plaatsnaam mogelijk. Voor grotere 
bestemmingen gaf het de mogelijkheid fijner te sorteren (bijvoorbeeld op wijken). 
In 1974 werd het gebruik van de code belangrijk gewijzigd. Aanvankelijk werd ze benut Voor alle 
dagafschriften. Door een wijziging in het computerprogramma dat het vervaardigen van de dagafschriften 
verzorgde, werden alle dagafschriften zonder bijlage op een zodanige wijze afgeleverd dat een verdere. 
machinale sortering niet meer nodig was . 
Voor dagafschriften met bijlagen bleef de computer op volgorde van het gironummer afdrukken. Deze 
afschriften kregen wel een code-opdruk, bestaande uit één of twee rijen codestippen, Na het bijvoegen van 
de bijlagen werden deze afrekeningen via de stippencode gesorteerd op plaats van bestemming (zie 
modelafrekening van 17-07-1974 in afbeelding 128 met één rij stippen). 
Op het girokantoor van Arnhem zijn vijf sorteermachines in gebruik geweest en op het girokantoor te 
's-Gravenhage drie sorteermachines. Ter onderscheiding van de sorteermachines voor de postdienstkregen 
de machines voor de girodienst het typenummer 2100 (!it. 75) . 

~~ 

. " -~ 
1~ 
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~ _,,, 
~ 

~ 

Afb. 127: 
Modelafreken ing 
van 04-03-1970 
met twee rijen co 
destippen(op 70% 
van de grootte). 

1 p<ër) STAATSBEDRIJF DER PTT POSTCHf.QUI!.• E.M GUIODU!NS1' GIROICANTOOR :ARNH.EW- 

AFREKEN1N0..- HOOEL * TEL lOll~I , 5 7 7 " - TEGOED 0ATUN PRKNR 
BOEKINGEN 

Bil VORIG --- - - ...... AF NIEUW 
"\aa~blad 
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q999999 OE HE':R 111 N ONBEKEND .. . . .. p FANTASIELAAN 22 21 -- . . ... .. NIEMANDSLAND 15 S8892 04-!13-1970 ,, 

1 
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STA.AT S BEO RIJF OER PTT POSTCHl!QUE• lN Gl!ODIENST GIRO KA H TO OR ARNHEM pC.T""\ 
AFREICENIHG TEL (085) •5 11 tl t:z1-' 

BOEKINGEN TEGOED DATUM PRKNR 

AF 2 

liB 14 AF 
GB 18 Af 

BY 

1.oao,00 VORIG 51,27 15-07-1974 2044082 
'°'9'" ...... 

2!5,2!5 NIEUW 1.tn6,n2 t7-n7-t974 71• 1 
IHt:11--blld ...... numlon-=ti nMM' 

15,25 837570 AHRO BANK APELDOORN 16-07-74 
10,00 891178 VROOH & OREESHANN N0V. 

1.080,00 VOLGENS 1 BYLAGE 

• 2044082DUHHy p .c.G.D .-·NuH VOOR POSTSORTEER-HACH INE 
DUH11Y. P.C.GoD• ADRES ..... 
VAASSEN S7121 17-07-1974 

ov- owcndvï rtinr GB-1itobetuilcurt vz- Nffll'Mlriro AC- auepqinl IC• incaD 
PO•pwiodielc • OWWIChrijri n1 ot-CMQI.M tee-~ ov-~-..:t. 

Afb.128: 
Modelafrekening 
van 17-07-1974 
met één rij code 
stippen voor af 
rekeningen met 
een bijlage(op 
70% van de 
grootte). 

Hoewel de "Rotterdamse" sorteermachines omstreeks 1983 werden vervangen door geheel nieuw ontwor 
pen sorteermachines, bleef de stippencode aanvankelijk nog gehandhaafd. Medio 1990 zijn de laatste 
afrekeningen met de stippencode gesignaleerd (!it. 0). 
De vijfde sorteermachine voor Arnhem werd met feestelijk vertoon op 14 januari 1975 aan het kantoor 
overgedragen omdat dit de tiende sorteermachine was welke ontworpen en gefabriceerd was door DNL / 
CWP (afb. 129) (!it. 76). 

Afb. 129: De tiende girosorteermachine werd op 14 januari 1975 in Arnhem afgeleverd. 
(foto PIT) 
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8.0 Algemeen . 

De in de tekst opgenomen literatuurverwijzingen verwijzen naar de in hoofdstuk 8.J weergegeven 
genummerde literatuurlijst. Behalve uit deze schriftelijke bronnen zijn veel gegevens verkregen van mede 
werkers en oud-medewerkers van de CWP, het DPK Rotterdam en van het DNL, zowel door middel van 
gesprekken en correspondentie, als door het beschikbaar stellen van voor intern gebruik bestemde 
systeembeschrijvingen. Voor zover in dezepublicatie van deze zezevens eebruik is zemaakt, is dat - 00 0 · 0 '· 

aangegeven met "lit. 0". 
In de tekst en in de literatuurverwijzingen kunnen de volgende afkortingen voorkomen : 

Ultra Violet. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Studiegroep voor 
Postmechanisatie. 
Mijn Stokpaardje. 
Nederlands Maandblad voor Philatelie. 
Aangetekend. De personeelskrant van de PTT. 
Tijdschrift van de PTT. 
Wetenschappelijk tijdschrift. 
Maandblad voor PTT personeel. 
Dr. Neherlaboratorium. PTT Research laboratorium te Leidschendam. 
Posttechnisch Laboratorium. Onderdeel van het Dr. Neherlaboratorium. 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. 
"Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen"; uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel- 
handelaren . 

uv = 

MS = 
NMP = 
Aangetekend = 
DATA = 
Het PTT bedrijf = 
PTT Bedrijfsbanden = 
DNL = 
PTL = 
Po&Po = 
N.V.P.H = 

8.1 Literatuurlijst. 

lit.0 

lit. l 

lit.2 

lit.3 
lit.4 

lit.5 

lit.6 
lit.7 
lit.8 
lit.9 
lit. l 0 
lit.11 

lit.12 
lit.13 

Schriftelijke en mondelingen informatie van medewerkers van de CWP, het DPK Rotterdam en van 
het DNL aan de auteur. 
UV. De bladen NL / M I 0 t/m 30 : "De Rotterdam-codering en de "onbelangrijke" bovenste 
blokken". ull \~ ·~ "'rr. 
"De maatschappij verandert; PTT verandert mee." Uitgave ter gelegenheid van de privatisering van 
de PTT. 
"Catalogus Transorma Sorteerkenmerken" van mevr. M.J .. Vrijaldenhoven-Oostra. 
PTT Nieuws februari 1968: "Aan poststukken te stellen eisen in verband met de mechanisering 
bij de postdienst". 
"Der Brief der Zukunft" van P. Salomon; overdruk uit "Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde" 
Nummers 18/68 - 2/69. 
Tijdschrift voor PTT, januari en februari 1962 : "Splits-, opzet- en sorteermachines" .. 
Aangetekend van 24 september 1969 :. "Machine kan post schiften". 
NMP van mei 1952 .: "De post, de postzegel en de techniek". 
UV. Blad NL / Z 11 : "Gelamineerde Transormazegels", 
MS van juni 1970: "Luminescerende postzegels";: 
"Postmechanisatie Nederland" door mevr. M.J.Vrijaldenhoven-Oostra. Opgenomen in ''Neder 
landse Bond van Filatelistenverenigingen 75 jaar" uit 1983. 
MS oktober l 967: "Luminescerende postzegels" . 
NMP april 1980: "De proefzegels van PTT bij de invoering van de postmechanisatie", 
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lit.14 

lit 15 

lit.16 
lit.17 

lit.18 
lit.19 
lit.20 

lit .21 

!it. 22 

lit. 23 

!it. 24 

lit. 25 
!it. 26 
lit. 27 
lit. 28 
lit. 29 
!it. 30 

lit. 31 

!it. 32 

!it. 33 
!it. 34 

!it. 35 

!it. 36 
!it. 37 
!it. 3 8 

!it. 39 

!it. 40 

lit. 41 
lit. 42 

!it. 43 

lit. 44 

Verslag van de Eerste Internationale Postadrninistratie- en mechanisatie tentoonstelling van 29 
oktober tot 11 november 1956 te Rome. 
"De proefnemingen met de Mark II opzet-stempelmachine" door J.M.A G. Stroom. Opgenomen 
in "Postmerken"; een uitgave van Po & Po uit 1986. 
NMP van juni 1959: "Een "rechtzinnige" stempelmachine". 
"Wijziging van het postzegel detectiesysteem van de Pitney Bowes facingrnachine". DNL verslag 
nr. 157 (PIL) van oktober 1961. 
"De beginperiode van de luminescerende zegels in Nederland" in UV NL /Z 30 t/m 33. 
"De poststempels van Nederland. Machinestempels" door F.W. van der Wart. · 
"De mechanisering van het postbedrijf. Proeven met een z.g. opzetmachine" in PTT Nieuws 
van augustus 1962. 
DNL (PIL) nota van 22 februari 1961 aan PTT afdeling PM, betreffende metingen aan 
fluorescerende- en fosforescerende stoffen. 
Brief van PTT afd. ControlePostwaarden van 4 oktober 1961 betreffende toezending frankeerzegels 
op fluorescerend papier. 
DNL nota van 23 maart 1962 aan PTT afdeling PM betreffende resultaten onderzoek aan 
fluorescerend- en fosforescerend materiaal. 
"Verslag over de proef met de opzetmachine in Gouda". DNL verslag 193 (PIL) van februari 
1963. 
DNL brief van 3 augustus 1962 betreffende de proefnemingen met de facingmachine te Gouda. 
"Ontdekking nooit uitgegeven fluorescerende postzegels"; in Aangetekend van 29 juni 1988. 
"Fluorescerende zegels die nooit zijn uitgegeven" in UV NL / M 179 t/m 184 van mei 1993. 
"De Gouda briefkaarten uit 1962" in UV NL / Z 34. 
"Geslaagde proeven met opzetmachine" in PTT Nieuws van februari 1963. 
"Opzetmachine reageert op luminescerende postzegel" in PTT-Bedrijfsbanden van augustus 
1963. 
"Kwaliteit fosforescerend kenmerk zegelwaarden"; DNL (PTL) nota van 1 december 1975 aan 
PTT afdeling P.E. 
Brief van van 5 juni 1966 van Joh. Enschede en zonen te Haarlem aan DNL betreffende 
drukproeven met Zwitsers fosforescerend papier en fosforescerende inkt. 
"Etsingsnummers Koningin Juliana en profil" in MS van 1976. 
"Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen" uitgegeven door 
deN.V.P.H. 
DNL nota van 3 1 maart 1965 aan PTT Hoofd CA PM betreffende de in 1965 te starten 
bedrijfsproef met fluorescerende postzegels. 
NMP van februari 1967: " Fosforescerende postzegels." 
NMP van februari 1968: "Opzet-stempelmachines." 
Werkgroep sortering giro-omslagen juni 1971 : "Rapport betreffende de sortering van de giro 
omslagen door de opzet-stempelmachine". 
Centrale Directie PTT afd. PF A; Brief van 14 februari 1972 betreffende de invoering van giro 
omslagen met detectiekenmerken t.b.v. opzet-stempelmachines. 
UV. Blad 249: Opgave van tussen 1974 en 1980 geplaatste opzet-stempelmachines in Neder 
land." 
UV. De bladen NL / Z 23 t/m 29: "De fosforescerende proeven van Nederland." 
In: PTT-Research Laboratoriumactiviteiten 1991: "Automatisch lezen van handgeschreven 
postcodes in kaders. 11 
Verslag 130 DNL. (Schakellaboratorium) 25 november 1959: "Besturingsschakeling voor een 
brievensorteermachine." 
DNL. Mededeling 133 (PTL) februari 1961: "Stand van zaken betreffende de ontwikkeling van 
sorteer-apparatuur voor brieven." • 
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lit. 45 

lit. 46 
lit. 47 
lit. 48 
lit. 49 
lit. 50 
lit. 51 

' ~ lit. 52 
lit. 53 • lit. 54 

• lit. 55 

~ lit. 56 • lit. 57 

~ lit. 5 8 

• !it. 59 
lit. 60 • lit 61 • 

41 lit 62 
lit 63 • lit. 64 •• lit. 65 

•• !it. 66 

•• !it. 67 
lit. 68 •• !it. 69 

• !it. 70 
lit. 71 

~ !it. 72 .. 
~ 

!it. 73 
lit. 74 

~ 
lit. 75 
lit. 76 

~ 
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DNL. Beschrijving nr. 7 5 (diverse delen en gewijzigde herdrukken): De brieven-codeermachine 
type 30," 
Het PTT-bedrijf deel X, no .. 1, mei 1960:, "De automatisering van de brievensortering," 
PTT-Nieuws van maart 1964: ''Mechanisering bij de Postdienst in nieuwe fase." 
DNL. Verslag nr. 178 (PTL) van maart 1963 :. "Ontwerp vaneen leessysteemvoor balkencodering." 
DNL. Beschrijving nr. 83 ( diverse delen en gewijzigde herdrukken): "Sorteermachine type2QQQ." 
"De PTT op het Elektron", uitgave ter gelegenheid van de Firato 1967. 
DNL. Verslag nr. 174 (PTL) van februari 1963: "Verslag van de beproeving van codeer- en 
sorteerapparatuur in het districtspostkantoor Rotterdam." 
PTT-bedrijfsbanden van maart 1964: "Postmechanisatie: Nieuwe fase." 
NMP van mei 1964: "Het coderen en sorteren van poststukken." 
PTT-DNL-MA. Tekening van 1 september 1964: "Codeermachinetype30. Aanzicht toetsenbord 
Rt." 
PTT-DNL-MA. Overzicht van 8 september 1964: "Codeermachine type 3 0. Doorverbindingsstaat 
toetsenbord Rt." 
NMP van december 1965: "De codeer- en sorteermachines te Rotterdam . ." 
PTT-DNL-MA. Tekening van 9 december 1966: "Codeermachine type 30. Aanzicht toetsenbord 
Rt." 
MS van december 1967: "Luminescerende postzegels." 
PTT-DNL-MA. Tekening van 26 juni 1968: "Codeermachine type 30 .. Aanzicht toetsenbord Rt." 
Ongedateerde beschrijving met een in het Frans gesteld exposé: "De automatisering van de 
expeditie briefpost te Rotterdam." (Daarin onder meer de extractcode), 
PTT afd. PM. Nota van 11 juli 1959 aan het DNL betreffende het: "Instellen van een onderzoek 
naar de ontwikkeling van een converter voor bestelling van briefpost." 
DNL. Samenvattend overzicht van onderzoeken van het PTL in 1962. 
Overdruk uit: "De constructeur" nrs. 8, 9, en 10 van 1968: "Automatisering van de briefpostver 
werking bij PTT; de sortering; het transport; de codering." 
DNL. Samenvattend overzicht van de onderzoeken van het PTL in 1960. 
"De Nederlandse postcode". Rapport van juli 197 5 van de Centrale Directie PTT, Hoofddirectie 
Post, Centrale afdeling postformatie en arbeidstechniek . 
Aangetekend van 10 juli 1968: "Negen-cijferige code voor plaats, straat en huisnummer." 
PTT-Nieuws van augustus 1967: "Sorteren met behulp van sorteernummers." 
Aangetekend van 12 april 1972: "Automatische Postverwerking." 
Ntv1P van september 1977: "Nieuwe postcode voor Nederland." 
UV. De bladen NL / M 31 t/m 35: "Amsterdam en de nieuwe postcode . ." 
"Postcode in Nederland. Lijst van KodeerPlaatsKentekens (KPK's) 1978-1988" door J.M.A. G. 
Stroom. 
Het PTT-Bedrijf deel XVI, nr. 2 van maart 1969: "Het sorteren van giro-enveloppen met de 
elektronische brievensorteerapparatuur." 
DNL. Beschrijving nr. 145 van oktober 1970: "Leessysteem Puntjescode (binair)." 
In: Verslag DNL over 1970: "Begin 1969 eerste puntjescodeermachine in gebruik genomen . ." 
DNL. Beschrijving nr. 146 van maart 1971 (diverse delen): "Sorteermachine type 2100 (Giro)." 
Aangetekend van 15 januari 1975: "Straat van sorteer-automaten bij giro in Arnhem." 
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8.2 Algemene postmechanisatie literatuur. 

Hieronder volgt een overzicht van een aantal werken en publicaties op het terrein van de 
postmechanisatie welke niet in de literatuurlijst zijn vermeld. 

1). PTT-Nieuws van oktober 1959: 11De mechanisatie in Rotterdams stationspostgebouw." 
2). DATA van december 1969: "Ontwikkeling van de mechanische hulpmiddelen bij verwerking en 

transport van post. 11 door D. Biet ing., H.J. Bijker en J. Muis ing. 
3). DATA van maart 1973: 11De toekomstige ontwikkeling van de techniek in het kader van de 

briefpostverwerking." door Ir. A.M. Reitsema. 
4). Aangetekend van 18 maart 1970: "Post en techniek, goede partners." 
5). NMP van maart/ april/ september/ november 1968 en februari 1969: "Luminescerende zegels 

en postmechanisatie. 11 
6). DNL. Beschrijving nr. 91 van januari 1968: "Automatische brieventoevoer type 5000 t.b.v. 

brievencodeermachine type 30." 
7). DNL. Beschrijving nr. 92 van februari 1969: "Brieven-toevoermachines. 11 
8). "Postkroniek van de stad Rotterdam." hoofdstuk 11: "Transorma, voltooid verleden tijd. 11 door 

mevr. M.J. Vrijaldenhoven-Oostra. 
9). "Postkroniek van de stad Rotterdam." hoofdstuk 12: "De Rotterdamse coderingen in de 

periode van 1962 tot 1981.11 door W.G. van der Kooij. 
10). "Postkroniek van de stad Rotterdam," hoofdstuk 13: "Rotterdam en de postcode." door 

J.M.A. G. Stroom. 
11 ). PTT-Museum. Vouwbladen over de postmechnanisatie: "Mechanische sorteermachines", 11 Auto 

matische sortering." en "De weg van een brief in Nederland." 
12). UV. De bladen Alg. 56 t/m 59: "Postmechanisatie: een modern verzamelgebied in kort bestek." 

door D. IJspeerd. 
13). Tijdschrift Overheidsdocumentatie van september 1978: "1234 AB: de Nederlandse Postcode." 
14). Tijdschrift Natuur en Techniek van maart 1990: "De post-code. Sorteren op strepen." door 

Th.C.C.M. Snellen, P.C. van der Kraan en W.A. Klein. 

8.3 Publicaties van de Studiegroep voor Postmechanisatie. 

Tenslotte een opgave van de uitgaven welke door of met medewerking van de Studiegroep voor 
Postmechanisatie tot stand zijn gekomen. 

1 ). "PTT Post begeeft zich op het Zebrapad. Gebruik van barcodes. 11 door mevr. M.J. Vrijaldenhoven 
Oostra. 

2). "Luminescerende zegels en postwaarden in beeld." door mevr. M.J. Vrijaldenhoven-Oostra. 
3). "Postcode in Nederland. Lijst van KodeerPlaatsKentekens (KPK's) 1978-1988." door 

J.M.A. G. Stroom. 
4). "Overzicht van de (in de verschillende landen in gebruik zijnde of geweest zijnde) indexpatronen 

ende indexsleutels van lineaire coderingen." door mevr. M.J. Vrijaldenhoven-OostraenD. Uspeerd. 
Jubileumbijlage bij UV nr. 100 van augustus 1992. 

5). "Overzicht van de administratieve postcodestempels." door E.J. Feenstra. In UV nr. 102 van 
februari 1993. 

6). "Ultra Violet", het driemaandelijks tijdschrift van de Studiegroep voor Postmechanisatie. 
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Aanvullingen en correcties op het boek 

“De Rotterdamse plaatsnaamcode” door W.G.  van der Kooij. 

 

Na verschijnen van het boek in 1995 zijn er in drie UV tijdschriften aanvullingen 

en correcties gepubliceerd. Deze worden hierna weergegeven. 

Mocht u informatie in woord of beeld over het Rotterdamse codeer- en 

sorteersysteem hebben of in het bezit zijn van poststukken met een zwarte 

matrixcode, neem dan s.v.p contact met ons op. 

E-mail: postmech@kpnmail.nl 

  

mailto:postmech@kpnmail.nl


Postmechanisatie in Nederland (vervolg ) NL I M 313 ( 115 I mei 1996 ) 

Supplement nr. 1 op bet boek "De Rotterdamse plaatsnaamcode". 

Het is inmiddels al weer geruime geleden dat het standaardwerk van Wim van der Kooij over de 
Rotterdamse plaatsnaamcode is verschenen (zie UV blz 510, punt 7, in dit blad). Zoals altijd bij publicatie 
van gegevens over codepatronen en eerste en laatste data van gebruik, komen er daarna nieuwe gegevens 
boven tafel. Hier onder het eerste supplement. Slechts opgenomen zijn meldingen voorzien van een 
stempeldatum, een herkenbaar patroon in de blokken D en C en een leesbaar K.PK. Beschadigde patronen 
zijn alleen opgenomen indien door de beschadigin·g een "nieuw" patroon is ontstaan. Als volgorde is 
aangehouden die van de overzichten in genoemde uitgave. Met dank aan de leden die deze meldingen 
deden! 

-
overzicht pagina datum patroon D/C KPK opmerkingen 

7b 64 20-12-196S 6666 021 nieuw patroon bij dit KPK 
7d 66 22-12-1971 6711 041 nieuw patroon bij dit KPK 
7d 66 21-02-1972 4112 04R nieuwe datum 
Sa 70 24-04-1975 0000 1 nieuw patroon bij dit KPK 
Sa 70 25-11-1976 0000 1 alsvoren 
Sa 70 26-11-1976 0000 1 alsvoren 
Sa 70 29-11-1976 0000 1 alsvoren 
Sa 70 01-12-1976 0000 1 alsvoren 
Sa 70 17-06-1977 1111 2 nieuwe datum 
9a 75 10-12-1979 6712 2 nieuwe datum 
9a 75 17-01-1980 6712 2 nieuwe datum 
9b 76 16-06-1978 7171 3 nieuwe datum 
9b 76 13-10-197S 1401 4 niE>uw patroon bij dit KPK 
9c 77 23-12-19SO 0300 5 nieuw patroon bij dit KPK 
9d 7S 01-03-1979 1411 7 nieuwe datum 
9d 7S 10-04-19Sl 0100 7 nieuw patroon bü dit KPK 
9e 79 04-02-19SO 0000 10 nieuwe datum 

lOc 85 09-12-1973 1372 08R nieuwe datum 
10d S6 22-12-1971 4111 091 nieuwe datum 
lla S7 21-12-1976 7102 12 beschadiging van 7172? 
11d S9 17-12-1976 6772 17 nieuwe datum 
11d 89 20-12-1976 6772 17 nieuwe datum 
lle S9 23-12-1975 6772 20 nieuwe datum 

Hieronder een afbeelding van een deel van een kaart uit december 1977 verzonden naar Schiedam met 
een nog niet eerder gemelde "fout". Zie ook hoofdstuk 4.5 van de "De Rotterdamse plaatsnaamcode". 
De kaart heeft twee KPK's te weten 5 en 10, afgedrukt op de postzegel (in de afbeelding is dit helaas 
moeilijk te zien) en een dubbel codering. De kaart is twee keer gecodeerd en wel door verschillende 
codeermachines. Bij de tweede doorgang had de codeur op het beeldscherm van zijn machine moeten 
zien dat de kaart reeds een code had~ door het indrukken van de toets "HAND" (zie afbeelding 77 van 
het boek) was de kaart dan zonder de tweede reeks codeblokken bij de handsortering terecht gekomen. 
Ontleding van deze "dubbeldruk" geeft voor de blokkenDen C de patronen 1312 en 1317 voor resp. 
de KPK's 5 en 10 en in de blokken A en B tweemaal de code 5-6 voor Schiedam (zie de overzichten 9c, 
9e en 12b kolom V van het boek). Al met al een interessant stuk voor een verzameling Rotterdamse 
plaatsnaamcodes. 

/ 
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Kort mechanisatie Nederland (vervolg) UV blz. 551 ( 122 /mei 1998) 

betrouwbaarheid te krijgen. Bij de derde generatie komt geen mens meer van pas als de 
betrouwbaarheid hoog genoeg is. Van ieder herkend karakter wordt de betrouwbaarheid van de 
herkenning bepaald. Is de betrouwbaarheid te laag dan wordt het formulier alsnog door de mens 
gecontroleerd. 

Het systeem wordt ook gebruikt voor de processen van fYIT Post en PIT Telecom. Inmiddels 
is men al gestart met het project CODAlA, om een nog hogere automatische herkenning te 
kunnen realiseren. 

Proefstempeltje 12: 

Nadat al eerder een poststuk met het nog niet bekende GEB KPK-stempeltje (W.G. van der 
Kooij blz. 53) is gevonden is nu ook een afdruk bekend van het nog onbekende stempeltje 12. 

N.V. "GEKRO" 
BOVENDIJK 132 • ROTTERDAM·B 

Brief met KPK-stempeltje 12 

~ë'~---=--- 1-~;\ 

··- / ... 1 j ____ 1) 
. , i r· -, 1 ' 

1 

Het betreft een envelop van 12 augustus 1968 met als type code: 6'iS72 (oud 139) van Rotterdam 
verzonden naar 7-7 Enschede. 

Bakken en Bakkenkarren: 

De komst van de sorteermachines klein, groot en overig gaat gepaard met de introductie van 
bakkenkarren en nieuwe bakken. Het handige van de nieuwe bakken is dat op de bakkenkar 
zowel bakken klein als bakken groot kunnen worden gestapeld. 



NL I M 406 ( 127 I december 1999) 
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Supplement nr. 2 op het boek "De Rotterdamse plaatsnaam code". 

Het doet ons genoegen dat we in dit laatste UV tijdschrift een uitgebreid supplement op het standaardwerk van 
Wim van der Kooij kunnen publiceren. Supplement nr. 1 is opgenomen in UV 115 van mei 1996 en wel op 
blz.NL/M313. 

De hierna vermelde bladzijde nummers en tabelnummers verwijzen -tenzij anders aangegeven
naar de publicatie van 1994. 

Van het op blz. 53 genoemde afwijkende KPK-stempeltje GEB is een nieuwe melding ont
vangen op een prentbriefkaart voorzien van de plaatsnaamcode voor Amsterdam, afgestempeld 
in Rotterdam op 8 augustus 1966 en in de blokken D-C voorzien van het patroon 6872. Dit 
KPK is eerder gemeld op een ongecodeerde prentbriefkaart van 16 augustus 1966 (UV: NL/M 
298 (114/februari 1996). Een poststuk met het KPK 12 met eveneens de code 6872 in de 
blokken D-C, met een frankeermachine-afdruk van 17 augustus 1966, is afgedrukt op UV: 
blz. 551 (122/mei 1998). Het patroon D-C is in overzicht 4 vermeld als afwijkend patroon. 
Aan overzicht 4 kan worden toegevoegd patroon D-C 6871 gevonden op een prentbriefkaart 
van 23 augustus 1966 (zonder KPK). Dit patroon is wel bekend uit een latere periode met 
KPK OSL. 

'--;--·--·. 
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Afbeelding 1: Proefstempeltje ''GEB'' op een prentbriefkaart van8augustus1966. 



Postmechanisatie in Nederland (vervolg) NL I M 407 ( 127/december1999) 

De overzichten van de gebruikte KPK's met de patronen in de blokken D - C kunnen worden aangevuld 
met de volgende meldingen: . 

Overzicht 5: KPK 12L met patroon 7474 en KPK 13L met patroon 6771. 
Overzicht 7a: KPK OlL met patroon:!)pOO en KPK OlL met patroon 0102. 
Overzicht 7c: KPK 03L met patroon 1312 en hetzelfde KPK met patroon 4121. 
Overzicht 7e: KPK 05R met patroon 6811. 
Overzicht 8a: KPK 1 met "patroon" 0000 (nieuw voor deze gebruiksperiode). 
Overzicht 8c: KPK 6 het" beschadigde" patroon 0387 is foutief weergegeven, zie over-

zicht 14d op blz. 106. 
Overzicht 9a: KPK ~ met patroon 7272. 

KPK 2 met patroon 0112 (nieuw voor deze gebruiksperiode). 
Overzicht 9b: KPK 4 met een nieuw patroon 202 (10-XI-1980) dat evenwe~ gelet op de 

op de datum van melding, een slijtage zal zijn van patroon 1212. KPK 4 is 
eveneens gemeld met patroon 7272. 

Overzicht 9c: KPK 6 met en beschadigd patroon 1387 (zie patroon 1371). 
Overzicht 9d: KPK 8 met patroon 1211 en voorts met patroon 1310 (slijtage van 1312?). 
Ovelrzicht 9e: KPK 10 in december 1979 en januari 1980 met het "nieuwe" patroon 0511 

(beschadiging van patroon 6711). 
Overzicht lOa: KPK 06L met patroon 6765. 
Overzicht 1 Ob: KPK 07L met patroon 2121 en 07L met patroon 2188 (bekend van 07R) 

Overzicht IOc: KPK08Lmetpatroon 1171 gebruiktop23-12-1971 (van de 
kerstperiode 1971 waren nog niet eerder meldingen ontvangen). 

Overzicht lOc: KPK 08Rmet patroon 1372 op 09-12-1973 (geen eerdere meldingen over 
deze periode) 

Overzicht lOd: KPK 09L met patroon 4111 gebruikt op 23-12-1971 (ook uit deze periode 
geen eerdere meldingen). 

Overzicht lOe: KPK lOL met patroon 6711 gebruikt op 22-12-1971 (uit deze periode 
geen meldingen bekend). 

Overzicht 11 b: KPK 15 met patroon 1271 en KPK 15 met patroon 13 71. 
Overzicht l le: KPK 20 met patroon 6300 (29 december 1975). 

Op blz. 54 (iets boven het midden) wordt gesproken over de toetsen Extract, Stad enz. Hierbij 
kan worden aangetekend dat de benaming "Stad" is vervangen door "Rt". 

Het op blz. 60 afgebeelde demonstratiepoststuk is geadresseerd naar Apeldoorn, de code in de 
blokken A-B werd evenwel gebruikt voor Breda. 
Op blz. 62 (twaalfde regel van onder) dient het woord "rode" te vervallen. 
Blz. 75 (dertiende regel van boven): duidelijker is hier te spreken van het veelvuldig ontbreken 
van code-blokken in D-C (0000) .. 

Overzicht 13 (blz.l 02): voor de volledigheid zou onder Groep I in de tweede regel het patroon 
1 ... -11111 kunnen worden vermeld zonder nummer wel met verwijzing naar Groep II nr.67. 
Blz.115 uit tabel 16 blijkt dat het aantal bestelkringen steeds een veelvoud van 4 was. Regel 6 
boven deze tabel zou na ''variërend van 4 tot 16" kunnen worden aangevuld met: (veelvouden 
van 4). 
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De uitgangen Rotterdam! en II. (Hoofdstuk 4.7.5 blzn. 110 en 111). 
Er zijn tal van poststukken gemeld van plaatsen met een code voor de uitgangen 1 of II, welke 
plaatsen niet voorkomen in de lijst op blz. 110. 
Deels gaat het om plaatsen welke niet tot een van beide uitgangen behoren. (onvoldoende 
topografische kennis van de codeur?). Voorbeelden: 's-Gravenmoer (Noord Brabant), Tholen 
(Zeeland); Bergambacht, Gouderak, Moordrecht en Nieuwerbrug aan den Rijn (buiten het 
postdistrict Rotterdam, zie blz.111 ). Voorts ook meldipgen van binnen het district gelegen 
plaatsen welke een eigen code hebben zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Maassluis en Ridderkerk. 
Voorts stukken bestemd voor een plaats behorend tot 1 met een code voor II en omgekeerd. 
Ook hiervan enkele voorbeelden: Maasland, Nieuw-Lekkerland en Stellendam. 
Nieuwe plaatsen voor uitgangen 1, waarvoor het vorenstaande niet geldt, zijn: 
Giessen-Oudekerk, De Lier (post Maasland), Nieuwerkerk aan den IJssel en Oud-Alblas. 
Voor uitgangen II: (post) Blaaksedijk, Dubbeldam, Greup, Kop van 't Land, Kruiningergors, 
Middelmeer, Oostdijk en Oosterland. 

Op·de blzn. 63 en volgende zijn chronologische overzichten opgenomen van KPK's met de 
gevonden patronen in de blokken D-C en de perioden waarin die patronen gesignaleerd zijn. 
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op ca. 10000 poststukken afkomstig uit de periode 
november 1967 tot en met 15 mei 1 ?8.1. De capaciteit van een sorteermachine is ca. 15000 
stuks per uur zodat duidelijk is dat vorenbedoelde overzichten, zeker wat de gebruiksperioden 
van een KPK betreft, slechts een globale indruk kumren geven. De heer Feenstra gebruikt bij 
zijn verzameling schema's waarbij visueel te zien is de opeenvolging van de verschillende 
patronen per machine en de gebruiksperioden. Zie ook de "oude" overzichten op de blzn. UV: 
NL/M 20 t/m 27b, welke ook een meer visueel overzicht geven. Aan de hand van zijn systeem 
kan de heer Feenstra "gaten" in de chronologie (b.v. het ontbreken van meldingen in een 
bepaalde periode) gemakkelijker zien en ook nieuwe patronen, c.q. bekende patronen in een 
nog onbekende gebruiksperiode, signaleren. Zijn meldingen zijn -voor zover mogelijk- in 
vorenstaande aanvullingen opgenomen. 

De aanvullingen en meldingen zijn behalve van de heer Feenstra mede afkomstig van de heren 
Van Aalzum, Van der Kooij en Molenaar. 

Er is een nieuw D - C patroon te melden, onl<;taan als gevolg van slijtage van het blok in C. Als afwijkend 
patroon hoort het thuis in het overzicht 14dop blz. 106. Groep IV. Voorgesteld wordt het patroon" 1394" 
te nummeren. BlokD isnormaal(zieoverzicht 13, groep 1 op blz.102). 
Het nieuwe patroon moet gezien worden als een afwijking van patroon 1312. Dat patroon was in 197 4-
1977 het normale patroon van KPK 5 (overzicht 8c, blz. 72). 
Het poststuk waarop dit nieuwe patroon voorkomt is af gestempeld op 25-VIII 197 5. Het KPK is 5. 
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