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VOORWOORD
Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen heeft de informatisering
in alle lagen van onze maatschappij zijn intrede gedaan. Op grote schaal wordt er
tegenwoordig gebruik gemaakt van apparaten voor geautomatiseerde gegevensverwerking en datacomrnunicatie. Voorbeelden zijn er te over: medische en fiscale
computerbestanden, automatisch betaalverkeer, beeldtelefoon, abonnee-tv, faxverkeer, teleshopping en wereldwijde computemetwerken. De hogere prestaties van
computers en dataverbindingen, maken het mogelijk om steeds meer functies te integreren in een apparaat, dat gebruik maakt van tekst, beeld en geluid. Het aantal
mogelijkheden dat dit systeem aan de gebruikers zal bieden, is vrijwel onbeperkt en
nog onvoorstelbaar groot. In de toekomst zal de samenleving steeds afhankelijker
worden van de informatisering.
Het fundament voor de informatisering werd al in de vorige eeuw gelegd, toen
men het verlangen had om steeds meer gegevens vast te leggen over burgers en
bedrijfsgegevens. Aanvankelijk werd dit gedaan binnen kantoren waar de administratie werd gevoerd van de overheid en bedrijven. Om de groeiende stroom aan
gegevens op te vangen, werden mechanische hulpmiddelen ontwikkeld zoals de
typemachine, de kopieerpers, tel- en rekenmachines en ponskaarteninstallaties. Deze
apparaten maakten het mogelijk om het administratieve werk veel efficienter te doen.
Tevens maakte de mechanisatie het mogelijk om nog meer gegevens vast te leggen.
De functies die men vroeger met de mechanische apparaten uitvoerde, worden
tegenwoordig met computers gedaan. Het gebruik van computers heeft tegenwoordig bijna alle mechanische hulpmiddelen uit het kantoor verdreven. De enige
mechanische apparaten die nu nog gebruikt worden, zijn een nietmachine en perforator. Een tien jaar oude typemachine kan nu al bewonderd worden in een museum.
De laatste jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor historisch onderzoek naar de geschiedenis van de informatisering. Het belang van dit historisch
onderzoek is het vastleggen en begrijpen van de samenhang tussen technische ontwikkelingen en de ontwikkeling van· de samenleving. Met meer begrip van het verleden, kan men betere keuzen maken voor het invoeren van een nieuwe technologie.
Het is belangrijk dat juist nu de geschiedenis van de informatisering wordt vastgelegd. De administratieve sector is een branche waarvan de gebruikte technologie
zeer snel verouderd en vergeten raakt. Op dit moment zijn er nog veel historische
gegevens voorhanden, en historici kunnen interviews houden met de mensen die
actiefbetrokken waren bij de informatisering.
De ontwikkeling van de informatisering bestaat uit drie tijdperken. Voor 1870
werd het kantoorwerk met de hand gedaan. Tussen 1870 en 1970 werd het kantoorwerk steeds meer vervangen en ondersteund door mechanische hulpmiddelen. Na
1970 werden de mechanische apparaten steeds meer vervangen door elektronische
apparatuur. Een van de weinige overblijfselen uit het mechanische tijdperk, waarvan
in toenemende mate gebruikt wordt gemaakt, is een plastic plaatje waarmee men zich
kan identificeren. Er zijn legio namen en toepassingen van dit plaatje, zoals bijvoorbeeld de identificatie-pas, betaalpas, telefoonkaart, kopieerkaart, klantkaart, chipkaart, sleutelkaart, etc. De oorsprong van het plaatje is een mechanische apparaat dat
al 125 jaar oud is: de adresseermachine.
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De geschiedenis van de adresseermachine in de administratie, is interessanter dan
de naam doet vermoeden. De adresseermachine was oorspronkelijk ontwikkeld voor
het adresseren van de post. Maar later gebruikte het kantoorpersoneel de machine
voor de meest verschillende toepassingen. Tijdens het 'mechanische tijdperk', was de
adresseermachine een van de meest veelzijdige apparaten. Het adresseren van de
post was maar een uit meer dan honderd toepassingen.
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INLEIDING

In de tweede helft van de 19de eeuw vonden verschillende rnaatschappelijke veranderj.ngen plaats, die van belang waren voor de ontwikkeling van de kantoorrnachines. De groei van bedrijven noodzaakte tot een meer efficiente en controleerbare bedrijfsvoering. Orn meer efficiency te bereiken werden nieuwe arbeidsrnethoden ontwikkeld en de controle op de uitvoering daarvan, werd de taak van de
adrninistratie. Andere instanties als overheid, banken en verzekeringen, breidden hun
takenpakket uit. Al deze taken brachten uitgebreide administratieve arbeid met zich
rnee. Het uitvoeren van de administratieve taken werd verbeterd door de invoering
van allerlei hulpmiddelen.
Rend 1870 ontstond een nieuwe industrie, die voorzag in de groeiende behoefte
aan administratieve hulpmiddelen. De kantoorrnachine-industrie leverde typernachines, tel- en rekenmachines, ponskaartenmachines en diverse andere hulpmiddelen.
Een van deze hulprniddelen was de adresseerrnachine, een apparaat dat een grote inviced had op de administratieve sector. Deze invloed wordt rnaar ten dele onderkend
in de geschiedschrijving van de adrninistratieve sector. Er ontbreekt bevredigende
uitleg waarom, wanneer en waarvoor de adresseerrnachines gebruikt werden. In deze
historische studie wil ik antwoord geven op deze vraag. De technische ontwikkeling
van deze machines stond in wisselwerking met ontwikkelingen binnen de administratieve sector. Het beschrijven van deze relatie geeft inzicht in de technische ontwikkeling van de adresseerrnachine, en het gebruik. ervan binnen de administratieve
sector.
Het adresseren is al zo cud als het corresponderen. Zodra men een brief of antler
poststuk aan iemand wil versturen, dient dat stuk voorzien te zijn van een aanduiding
van de bestemming. Eeuwenlang werd dit met de hand gedaan. Aan het einde van de
negentiende eeuw werd het aantal zakelijke correspondenties groter en ontstond de
behoefte om het adresseren te verbeteren. De nadelen van het steeds weer met de
hand moeten adresseren van poststukken liggen voor de hand. Het is een ornslachtig
tijdrovend karwei en de schrijver loopt het risico van overschrijffouten. ·
Vanaf 1870 werden rnechanische adresseerrnachines ontworpen voor het afdrukken van adressen op enveloppen en brieven. De machines leverden naast een snelle
en foutloze wijze van adresseren ook een aanzienlijke besparing op de arbeidskosten.
Adresseerrnachines kunnen ornschreven worden als machines die speciaal ingericht
waren voor het herhaald afdrukken van series min of rneer gelijkblijvende gegevens
op losse stukken of lijsten. Bij adrninistratief gebruik stond deaf te drukken tekst op
losse plaatjes of kaartjes, die adresplaatjes genoernd werden.
De adresseerrnachines werden naast het adresseren veel gebruikt voor zeer uiteenlopende administratieve werkzaamheden. De adresplaatjes vorrnden hierbij het
opslagmedium voor bijvoorbeeld loon- en incassobestanden. Voor dit werk werden
norrnale adresseerrnachines gebruikt, vaak voorzien van speciale apparaten. De
adresseerrnachine vorrnde voor veel bedrijven een onmisbaar hulprniddel in de
. administratie. Bij het toepassen van de machines voor andere taken dan het adresseren, was een zekere vorrn van adrninistratieve organisatie nodig. Het ging hierbij
om het organiseren van taken en gegevens, standaardforrnulieren en werkvoorschriften. "De i11Vloed van de adresseermachine op de administratieve organisatie was zo
groat dat de machine oak we/ organisatiemachine werd genoemd" [Plitzko 193 7].
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Adresseermachines zijn geproduceerd door zo'n veertig fabrikanten en waren, qua
uiterlijk en functionele mogelijkheden, vrijwel identiek aan elkaar. Om de technische
ontwikkeling overzichtelijk en duidelijk te houden, is er gekozen voor drie fabrikanten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de adresseermachine. Deze fabrikanten zijn Addressograph, Adrema en Elliott. Addressograph en
Adrema waren in deze periode zo bekend dat de merknamen, in encyclopedieen en
bedrijven, synoniem waren aan adresseermachine of adresseerafdeling.

1.1 PERIODISERING
In de ontwikkeling van de adresseermachine zijn drie tijdperken te onderkennen:
dat van de basisinnovaties, 1870 - 1930, dat van het systeemgebruik, 1930-1970, en
de terugkeer naar de adresseeerfunctie vanaf 1970.
Tijdens het eerste tijdperk, van 1870 tot 1930, werden de meeste basisinnovaties
gedaan. De nadruk in de ontwikkeling lag op het verhogen van de adresseersnelheid
en de bedrijfszekerheid van de machines. Voor elke toepassing en omvang van adresbestanden waren er in 1930 machines te koop, die zo goed voldeden dat ze, in haast
ongewijzigde vorm, tot in de jaren t~chtig gebruikt werden. De functionaliteit en
bedrijfszekerheid van de machines werden in deze periode verder verhoogd door
verbeteringen aan de toe- en afvoer van de adresplaatjes, selectiemogelijkheden en
hulpapparaten. Vanaf 1920 was de adresseermachine een algemeen geaccepteerd
hulpmiddel voor het adresseren van grate hoeveelheden post. Tussen 1920 en 1930
werd de adresseermachine steeds vaker voor andere administratieve toepassingen
gebruikt. De gebruikers vroegen om een meer systematische gebruik van de adresseermachine. De adresseermachine werd onderdeel van een systeem dat bestond uit:
voorschriften die aangaven hoe een adresplaatje was geponst, de opberging van de
adresplaatjes, de wijze van selectie en de wijze waarop afdrukken op formulieren
werden geplaatst.
Tussen 193 0 en 1970 werden de adresseersystemen meer en meer gebruikt voor
allerlei andere administratieve werkzaamheden, die plaatsvonden naast het eigenlijke
adresseren. De adresseersystemen werden gebruikt voor het oplossen van knelpunten
binnen administraties. Adresseersystemen be1nvloedden daardoor de gehele administratieve organisatie. De fabrikanten maakten in deze periode niet alleen promotie
voor de adresseerfunctie van de machines; vooral benadrukten zij de mogelijkheden
die de machine bood voor het uitvoeren van andere administratieve taken.
V anaf 1970 werd de adresseermachine weer vooral gebruikt als machine voor het
adresseren van poststukken. Andere functies zoals sorteren en tellen werden overgelaten aan computers. In de jaren tachtig werd ook het adresseren grotendeels overgenomen door computers. De adressen werden gemaakt door een printer die etiketten of enveloppen bedrukte. Elektronische databases dienden als medium om informatie vast te leggen.
Een andere toepassing van de adresseermachine vervult ook nu nog een grote rol .
in de samenleving.· Fabrikanten van adresseermachines ontwikkelden creditcards,
bankpasjes en identificatiekaartjes uit het adresplaatje. De afdrukapparaten voor deze
plaatjes zijn eigenlijk eenvoudige adresseermachines, die op dezelfde manier werken
als de machines uit 1920.
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1.1.1 Motivatie voor drie tijdperken
De afbakening van de ontwikkeling van de adresseermachine, in drie periodes, is
afgeleid uit tecbnische en maatschappelijke bronnen. De belangrijkste daarvan zijn:
Nederlandse octrooien, educatief materiaal, technische naslagwerken, promotiemateriaal en tijdschriften. Afzonderlijk beschouwd geven de bronnen onvoldoende
historische feiten. Gecombineerd geven ze een vrij duidelijk beeld van de historische
ontwikkeling van de adresseermachines. Grootste moeilijkheid vormt het terugvinden van het jaartal waarin een machine werd gepresenteerd, wanneer en waar het
voor het eerst werd gebruikt, en hoeveel ervan werd verkocht. Voor deze informatie
moet men de archieven van nog bestaande fabrieken of importeurs raadplegen. De
ervaring leert echter dat zij weinig of geen archiefmateriaal over speci:fieke machines
hebben bewaard.
De tijdsindeling van de periodes is vrij ruim gekozen. Dit komt enerzijds door het
ontbreken van voldoende statistisch materiaal, en anderzijds doordat een nieuwe
technische vinding nooit meteen door de gebruikers werd geaccepteerd. De gebruikers moesten eerst bepalen of zij met een nieuwe machine het werk beter konden
doen, dan met de oude technologie. Een nieuwe technologie moest even betrouwbaar, goedkoper, en eventueel meer mogelijkheden bieden, als de reeds geaccepteerde technologie. Dit acceptatieproces kostte veel tijd en daarom is de periodisering van de technische ontwikkeling vrij ruim genomen. In elk van de periodes
werden met behulp van adresseermachines allerlei taken in de administratie uitgevoerd, met als hoofdtaak het adresseren van poststukken. Juist deze andere taken,
en het algemene denken omtrent het gebruik adresseermachines, zijn bepalend voor
de afbakening van de tijdperken. De gebruikte jaartallen, 1920 en 1930, zijn geen
duidelijke breekpunten, maar meer een leidraad in de ontwikkeling van de adresseermachine.

J.J.1.1 Nederlandse octrooien
De beste datering van een uitvinding, verkrijgt men uit de bestudering van octrooien. Een octrooi geeft een persoon of ondememing, gedurende 20 jaar, het uitsluitend
recht op een door hem gedane uitvinding. Gedurende deze periode heeft de octrooihouder als enige het recht zijn uitvinding (produkt ofwerkwijze) te vervaardigen, toe
te passen en in de handel te brengen. Een uitvinder kreeg met een octrooi een zekere
vorm van marktbescherming voor zijn uitvinding.
De Nederlandse octrooien voor adresseermachines betroffen tot de jaren dertig
vooral originele vindingen, de basisinnovaties. Daarna betrofhet vooral verbeteringen en aanpassingen van bestaande vindingen, de evolutionaire innovaties. Opvallend
is dat het grootste deel van de octrooien afkomstig was van twee fabrikanten:
Addressograph en Adrema. De eerste octrooien waren van Adrema, een nieuw
bedrijf op de Nederlandse markt van kantoormachines. Adrema octrooieerde als
eerste een aantal belangrijke uitbreidingen voor de adresseermachine, zoals selectieruiters, deelafdruk en het lijstapparaat. Addressograph nam deze vindingen in iets
gewijzigde vorm over, en verkreeg daarvoor de octrooirechten. Dit soort ovemames
van elkaars vindingen was niet uitzonderlijk. J.W. Cortada, Amerikaans historicus
van de kantoormachine-industrie, concludeert over marktbescherming met octrooirechten: "Patent protection did not really protect the vendors from others who took
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advantage of their R&D efforts. Lengthy legal disputes did not stop competitors
from hon-owing or slightly modifying someone else 's effort" [Cortada 1993]. De
fabrikanten namen veel vindingen van elkaar over en verbeterden ze waar mogelijk.
Daardoor kenden de adresseermachines van verschillende fabrikanten weinig verschillen in uitvoering en functies. Het belangrijkste verschil zat in de adresplaatjes,
waarvan het basisprincipe bij elke fabrikant gelijk was, maar die niet bruikbaar waren
in een machine van een antler fabrikaat. Een gebruiker die een groot adresbestand
had op bepaalde adresplaatjes, schakelde niet zonder hoge kosten over op een andere
adresseermachine. Een gebruiker die nieuwe functies wilde voor zijn machine, was
zeer afhankelijk van technische vooruitgang bij zijn leverancier.
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Figuur 1. Nederlandse octrooien van adresseermachines, duidelijk is dat het grootste deel voor
1930 is ingediend. De octrooirechten werden in de regel binnen een a twee jaar toegekend.

Het is maar ten dele mogelijk om de technische ontwikkeling van adresseermachines
af te leiden uit de Nederlandse octrooien. De belangrijkste uitvindingen die bepalend
zijn geweest voor de ontwikkeling van de adresseermachine, zijn alle geoctrooieerd.
Maar er zijn geen Nederlandse octrooien voor kleine uitvindingen; en niet alle
octrooien zijn later omgezet in commerciele apparaten. Vindingen zoals Elliott's
stenciladresseermachines, zijn niet in Nederland geoctrooieerd. Het onderzoek van
de Nederlandse octrooien, geeft een incompleet beeld van de technische ontwikkeling van de adresseermachine. Een beter beeld van de technische ontwikkeling krijgt
men door na te gaan welke produkten de fabrikanten op de markt brachten. Deze
informatie vindt men in technische literatuur zoals folders, handleidingen, tijdschriften en technische voorlichting.
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1.1.1.2 Technische voorlicliting
Het meest informatieve naslagwerk voor kantoormachines is De Kantoormachinegids. De gids was een losbladig handboek met technische vergelijkingen van
kantoormachines en administratief-technische hulpmiddelen en werd uitgegeven door
het International Office Machines Research N.V. te Amsterdam. De beschrijvingen
van machines werden aangevuld met concrete toepassingsvoorbeelden van de
machines. De inhoud van de gids was gebaseerd op zelfstandige onderzoekingen van
de redactie en op gegevens, ontleend aan bronnen, onafhankelijk van fabrikanten en
importeurs. Maandelijks verscheen tussen 1935 en 1980 een aflevering met losbladige aanvullingen op de gids, die in verzamelbanden werden opgeborgen.
De redactie van de gids deelde de voorwerpen, naar functie, in een groat aantal
rubrieken in. Deze indeling maakte een koopbeslissing van de abonnees eenvoudiger.
De redactie van De Kantoormachinegids hanteerde een op de UDC (Universele
Decimale Classificatie) georienteerde indeling. De hulpmiddelen werden ingedeeld
naar de elementaire administratieve handelingen: lezen, schrijven, rekenen, sorteren,
transporteren en tot de kantoorpraktijk behorende taken, zeals postbehandeling,
communicatie-middelen, formulieren en kantoormeubilair.
Media jaren vijftig bleek het steeds moeilijker om een machine naar functie in te
delen in een bepaalde klasse. De ontwikkeling van de machines was in een fase beland, waarin zij meerdere functies konden vervullen. Als oplossing voor dit probleem
werd de universele decimale classificering vervangen voor een codering met een vergaande onderverdeling. Machines met meerdere functies kwamen daardoor meerdere
malen in het classi:ficatieschema voor. In de jaren zeventig ging ook <lit niet meer.
De technische beschrijvingen van de voorwerpen en hun gebruikscontext zijn zeer
informatiefvoor eenieder die geinteresseerd is in kantoormachines. Voor meer
detailinformatie is het Novaka / De Kantoormachinegids-archiefvan onschatbare
waarde. Dit archiefbevat veel uniek materiaal zeals folders, brochures en correspondentie met gebruikers en fabrikanten.
Het dateren van een adresseermachine is met behulp van De Kantoormachinegids
mogelijk met een marge van enkele jaren. Dit komt omdat de machines meerdere
jaren op de markt waren, en zo in meerdere produktoverzichten voorkwamen.
Tevens deed de redactie maar om de paar jaar een verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van adresseermachines. Een belangrijke aanvullende bran voor
het dateren van adresseermachines zijn tijdschriften op het gebied van administratieve techniek, zeals Kantoor & Efficiency. In de overzichten van beurzen, advertenties en redactionele artikelen, vindt men een vrij nauwkeurige datering van machines.
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1.1.1.3 Administratieve voorlichting
De technische ontwik.k.eling van kantoormachines staat niet los van de maatschappelijke ontwik.k.elingen op adrninistratief gebied. Het kantoorwerk en de organisatiestructuur van de adrninistratie, veranderden ender de invloed van modernisering van
de maatschappij. Deze vooruitgang werd gestimuleerd door het adrninistratief onderwijs, waarbinnen een kleine groep auteurs actief was. Hun lesboeken gaven inzicht in
de toepassing van nieuwe adrninistratieve methoden en het gebruik van mechanische
hulpmiddelen. De boeken werden bijvoorbeeld gebruikt bij de opleiding van accountants, die na hun opleiding invloed hadden op de organisatie van administraties.
Naast de educatieve literatuur, was er ook vakliteratuur die bedoeld was om mensen die reeds werkzaam waren in de administratie, op de hoogte te stellen van
nieuwe ontwikkelingen op administratief gebied. In de vakliteratuur bestond er een
onderscheid tussen publikaties die propaganda maakten voor een bepaald bedrijf of
machine, en publikaties die zonder direct commercieel belang tot stand kwamen. De
onathankelijke publikaties, zeals De Kantoormachinegids en tijdschriftartikelen,
gaven inzicht in de wijze waarop een administratie werd ingericht. De commerciele
literatuur gaf aan hoe de producenten van machines dachten over de toepassing van
hun machines. Voor historische doeleinden meet men daardoor een zekere terughoudendheid bewaren ten opzichte van alle publikaties op het gebied van voorlichting.
De vakliteratuur geeft een vervormd beeld van de werkelijkheid zeals die op het
moment van publikatie bestond. In de praktijk blijkt dat de 'moderne' methoden uit
de literatuur, jaren later alledaagse praktijk zijn geworden. Voor geschiedschrijving
zijn alleen praktijkvoorbeelden bruikbaar, waarvan de naam van het bedrijf of organisatie vermeld is.
Wat de adresseermachine betreft, vindt men in de literatuur een duidelijke onderscheid in drie tijdperken. Voor 1930 moesten gebruikers bekend gemaakt worden
met de mogelijkheden en werking van adresseermachines. In de literatuur uit die
jaren, was de aandacht voor adresseermachines gelijk aan de aandacht voor andere
kantoormachines. Na 1930 werd er meer aandacht besteed aan de inrichting van een
adresseersysteem, en de term organisatiemachine deed haar intrede. Na 1945 werd er
weinig aandacht besteed aan de werking van de adresseermachine. De gebruikers
wisten imrners al waarvoor het apparaat diende: het adresseren van post. De auteurs
maakten de gebruikers erop attent dat een adresseersysteem, naast het adresseren,
voor meer administratieve toepassingen geschikt was. Zij gaven hiervoor voorbeelden in de vorm van opsommingen van toepassingen en praktijkvoorbeelden. Het
toppunt van opsommingen gaf Addressograph in de vorm van honderd toepassingen
van de adresseermachine in de administratie (zie bijlage IV). Vanaf de jaren zeventig
werd de aandacht voor andere toepassingen steeds kleiner. En steeds vaker werd het
einde van de adresseermachines aangekondigd. Dit kwam omdat de post beter
geadresseerd kon worden met nieuwe elektronische machines, zeals computers.
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2

DEEL I

AANVANG VAN EEN NIEUWE INDUSTRIE 1870 1930

2.1 DE PIONIERS: 1870 - 1914

Vanaf het midden van de vorige eeuw werd er gezocht naar een betere methode
voor het adresseren van grote partijen post. Het klaarmaken voor verzending van
grote partijen post kende veel moeilijkheden, zoals het op tijd gereed zijn, het in
goede volgorde doorgeven en de abuizen die ontstonden door verkeerd overschrijven. Vaak moest bij de verzending van een grote partij post een belangrijk deel
van het kantoorpersoneel aan het schrijven van adressen worden gezet, waardoor de
dagelijkse arbeid bleef liggen.
De enige mogelijkheid om het adresseren te versnellen, was de adressen van te
voren in voorraad aan te maken met hecto- en lithografische kopieerapparaten, of ze
te laten drukken. In dit laatste geval bedrukte men een partij enveloppen met naam
en adres, en stapelde ze op in kasten. Bij het verzenden van een poststuk werd een
envelop van een stapel afgenomen en gevuld. Deze methode was weliswaar een verbetering van de postverzending, maar was vrij kostbaar. Voor het in voorraad
houden van de enveloppen was veel expeditieruimte nodig en een adreswijziging was
aanleiding om alle enveloppen te vernietigen. Tevens was niet voor elke zending eenzelfde formaat enveloppe bruikbaar.
Bedrijven die veel post verstuurden hadden behoefte aan een hulpmiddel dat een
adres onmiddellijk op het te adresseren poststuk kon drukken. Een groot aantal uitvinders heeft gewerkt aan het oplossen van dit probleem. Een klein aantal wist zijn
werk om te zetten in commerciele ondememingen, die later uitgroeiden tot grote en
succesvolle bedrijven.
De eerste mechanische hulpmiddelen voor het adresseren werden gebouwd in
Amerik:a. De groeiende economische bedrijvigheid had daar een groei van het aantal
poststukken tot gevolg. Rond 1870 waren er in Amerik:a voldoende potentiele
afhemers om adresseermachines rendabel te fabriceren.
1.1.1 James McFatrich
Het eerste patent voor een adresseermachine stamt uit 1870. Deze machine, de
McFatrich Mailer, was een uitvinding van James McFatrich uit Lenz, Illinois. Deze
adresseermachine was bedoeld voor uitgeverijen en maakte gebruik van machinezetsel. De adresgegevens werden op een loden reliefregel geplaatst met behulp van
een zetmachine, waarna meerdere regels in een raamwerk bij elkaar werden
geplaatst. De afdruk vond plaats door een gei:nk:t tekstgedeelte te selecteren met een
stempel. De nadelen van deze machine waren het hoge gewicht van de adresramen
en de kostbare zetmachines. Door verzadiging met drukinkt moesten de regels vaak
schoongemaakt worden, en het wijzigen van een adres was een moeizaam karwei.
Deze bezwaren maakten de machine ongeschikt voor andere bedrijven dan uitgeverijen. Machines van dit type zijn later gefabriceerd door de firma Mercantile. Dit type
machine is niet veel toegepast in de administratie.
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2.1.2 Frank D. Belknap
De uitgever Frank D. Belknap, uit Wooster Ohio, kampte met hetzelfde probleem
van de periodieke verzending van duizenden adressen. Zijn vinding, gedaan rond
1875, maakte gebruik van de typemachine. Hij soldeerde fijne pennetjes op de types
van een typemachine en tikte de aldus gevormde letters in papier, waardoor een
soort sjabloon ontstond. Voor elk adres werd
een apart sjabloonkaartje gemaakt. Belknap
bouwde een machine om inlet door de fijne
gaatjes van de sjablonen op de te bedrukken
stukken te kunnen persen. Hiermee was de
eerste adresseermachine voor administratief
gebruik een feit. De machine van dit type
kwam in 1877 op de markt. Voor het vervaardigen van de sjablonen was een speciale typemachine nodig, wat extra kosten met zich
meebracht, en bovendien was de afdruk niet
bepaald mooi. Een oplossing voor dit probleem was het stencil. Een stencil kon met een
normale typemachine getypt worden en de
Figuur 2. Elektrische adresseermachine,
afdrukken kwamen overeen met normaal
Belknap, 1920.
typemachineschrift. Het beschrijven van nieuwe plaatjes ging zeer eenvoudig. Een
stencil werd week gemaakt door het te bevochtigen, waama het in een typemachine
werd geplaatst. Door het typen werd het bovenste laagje op de plaats waar de types
op het stencil slaan opzij gedrukt, waardoor het weefsel inktdoorlatend werd. Ter
versteviging werd het stencil in een kartonnen omraming gevat. De adresseermachine
van Belknap voldeed niet geheel omdat de kartonnen omramingen tijdens het afdrukken vaak beschadigd werden en machinestoringen veroorzaakten.
2.1.3 Sterling Elliott
De gebreken aan de machine van Belknap waren omstreeks 1895 voor Sterling
Elliott, eveneens een Amerikaan, aanleiding om zelf een betere adresseermachine te
ontwerpen. Elliott ging uit van Belknap' s concept van machines met losse adresplaatjes en zeefdruk-principe. Met behulp van een stansmachine vervaardigde hij
sjablonen, die hij in een metalen omraming schoof Net als bij het 'Belknap
system' veroorzaakten ook hier de om- ·.·
ramingen machinestoringen. Dit probleem werd opgelost door de raampjes
te vervaardigen van twee laagjes
speciaal karton die op elkaar werden
geplakt, met daartussen het eigenlijke
sjabloon. Deze machine, bedoeld voor
het adresseren van kranten, kwam in
1897 op de markt. De adresplaatjes
voldeden goed en machinestoringen
kwamen bijna niet meer voor.
Figuur 3. Handadresseermachine, Elliott,± 1920.
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Hoewel beide adresseennachines levensvatbaarheid hadden werd het eerst in 1928
door samenvoeging van de twee fabrieken mogelijk de stencil adresplaatjes te vervaardigen zoals ze later algemeen in gebruik zijn gekomen. Het met de typemachine
beschrijfbare stencil van Belknap werd namelijk gecombineerd met de kartonnen
omraming van Elliott. De bezwaren die aan beide machines verbonden waren werden
op deze wijze ondervangen.

2.1.4 Joseph Smith Duncan
De uitvinder van de Addressograaf, Joseph Smith Duncan, werkte rond 1885 als
boekhouder bij een graanhandel in Sioux City, Iowa. Hij controleerde dagelijks een
groot aantal orders voor graan die werden verzonden naar mensen met wie de finna .
zaken deed. Regelmatig werden de prijslijsten en verkooporders voor graan fout geadresseerd. Duncan onderkende dat het mechaniseren van het adresseren hier grote
voordelen zou opleveren. De al bestaande adresseennachines voor uitgeverijen vond
Duncan voor zijn doel onbruikbaar en daarom besloot hij zelf een adresseennachine
te ontwerpen.
Duncan's eerste experiment bestond uit het lijmen van rubberen stempels op een
grate houten rol. Door het roteren van de
rol werden de bei:nkte adressen gedrukt op
een poststuk of krantenmarge. Het apparaat
drukte adressen foutloos af, maar het was
niet erg praktisch doordat het niet veel
adressen kon dragen. Het tweede experiment had ten doel om de hoeveelheid
adressen uit te breiden. Voor ieder adres
maakte Duncan een rubberen stempel en
plakte dit op een metalen plaatje. De aldus
verkregen drukvonnen werden met schakeltjes aan elkaar gekoppeld zodat zij een
ketting zonder eind vonnden. Iedere
ketting bestond uit een aantal adressen ( 1S
tot 80 stuks). De machine had een kleine
roterende trommel, waaroverheen de uit
drukvormen bestaande ketting werd
gehangen, een bei:nktingsmechanisme en
een kleine drukkop. De afdruk kwam tot
stand door de drukkop met neergaande
beweging te persen op het papier, waaronder zich de bei:nkte drukvorm bevond.
Met de hierop volgende opgaande beweging van de drukkop verschoof de ketting
Figuur 4. Eerste machine van Duncan, beeen schakel en kwam de volgende, reeds
doeJd voor bet bedrukken van graanopties,
bei:nkte,
drukvorm in afdrukpositie.
Addressograph Baby O', 1892.
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Al spoedig ontwikkelde Duncan een verbeterd model Voetbediening zorgde ervoor dat beide handen vrij waren voor de aan- en afvoer van de te bedrukken stukken. Een bel waarschuwde wanneer alle plaatjes van een ketting waren afgedrukt. ·
Voor het fabriceren van adresseerrnachines richtte Duncan in 1890 het bedrijf
Addressograph op. Hij bouwde vijfentwintig rnodellen van zijn eerste machine en
verkocht ze via postorder aan verschillende grote bedrijven. De prijs van de machines was $35 en de adressen kostten vier cent per stuk. In 1892 verkreeg Duncan het
patent op deze adresseerrnachine.
Om zijn afzetgebied te vergroten verhuisde Duncan in 1893 naar Chicago, een
stad met een enorrne economische groei. Rond deze tijd ontmoette Duncan J.B. Hall.
Voor zover bekend was Hall begonnen als vertegenwoordiger van Addressograph.
Hij zou later Duncan's zakenpartner worden. Hall zorgde voor een nieuwe impuls
door potentiele klanten te vragen naar hun rnening over de machine. Een van die
klanten was de bekende bankier en uitvinders-rnecenas J. Pierpont Morgan. Het was
op diens advies dat Hall en Duncan werkten aan een grotere adressencapaciteit van
de machines, met meer dan twee tekstregels per adres.
Orn aan de wensen van de grote banken tegemoet te kornen werd een nieuw
model adresseerrnachine ontwikkeld. De adressencapaciteit van de machine werd
vergroot door, net als bij de Belknap en Elliott machines, gebruik te maken van losse
adresplaatjes met meer ruimte voor tekst. Losse gummi lettertjes vervingen de
rubberen stempels, die in een rechthoekig metalen plaatje, voorzien van een aantal
sleuven, konden worden geschoven. Aan de bovenkant van het metalen plaatje was.
tevens plaats voor een verwisselbaar indexkaartje met de tekst van het plaatje. Het
voordeel van deze nieuwe drukvorrnen was, dat gebruikers deze zelf konden samenstellen en dat bij adreswijziging alleen het adres behoefde te worden veranderd, terwijl de naam ongewijzigd in de vorrn kon blijven. Verder kon men door de indexkaartjes een bepaald plaatje steeds gemakkelijk terugvinden.
De belangrijkste ontwikkeling van de adresseerrnachine kwam, toen Duncan
besloot om de tekst rechtstreeks in relief te ponsen ( embosseren) in het metalen
plaatje zelf Voor het ponsen van de
relieftekst was een speciale ponsmachine nodig die ook door
Addressograph ontwikkeld werd.
Adresseerrnachines van dit type
verschenen in 1899 op de markt.
Met de ponsmachine kon de gebruiker de tekst eenvoudiger en sneller
aanbrengen op de plaatjes, en de7
afdrukkwaliteit was hoger. Alhoewel de machines met rubberen
plaatjes nog steeds werden gemaakt
en verkocht, namen de rnetalen
plaatjes snel de overhand. Metalen Figuur 5. Machine voor losse adresplaatjes. Gebruikt
plaatjes vorrnden snel een substituut voor incidentele afdrukken en het bedrukken van
indexkaartjes, Addressograph, 1925.
voor de rubberen stempelletters.
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2.1.5 Adrema
In 1908 vroeg een lezer van het Zeitschrift for Handelswissenschaft und Handelspraxis op we.Ike wijze het tijdrovende en kostbare adresseren, vereenvoudigd, versneld en goedkoper gemaakt kon worden. Daar er nog geen Duitse adresseermachines waren, verwees de
redactie in haar antwoord naar
twee buitenlandse adresseermachines [Plitzko 1937]. Kort
voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, in 1913, stichtte
Goldschmidt de AdremaMaschinenbaugesellschaft
(Adressiere Maschinell) GmbH
te Berlijn. Het bedrijfbegon met
de produktie van eigen adresseermachines, en was daarmee
Figuur 6. Handbecliende adresseermachine met plaatjesde eerste Europese fabrikant van
magazijn en lijstapparaat. .Adrema 1914.
deze machines.
De machines van Adrema vertoonden veel overeenkomsten met die van Addressograph. Mede daardoor was hun eerste model een groot commercieel succes. Dit in
tegenstelling tot veel andere fabrikanten van kantoormachines die een nieuw produkt
maakten [BBR 1941-10]. De machine was eenvoudig en met de hand te bedienen.
Het belangrijkste was de toepassing van een uit een stuk zink bestaande tekstdrager,
waarin de tekst in relief geponst was. N og in 1913 verscheen er een machine met
. voetaandrijving en een met elektrische aandrijving. Na de Eerste Wereldoorlog,
waarin de produktie stilstond, werd in 1919 de serieproduktie weer aangevangen.
· Rubber drukkusscn

Drukkop
Toevoermagazijn

Opvangmagazijn

Figuur 7. Principe Adrema handbediende adresseermachine.
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2.2 ONTWIKKELING VAN MACHINES NAAR SYSTEMEN
Voor de Eerste Wereldoorlog waren er twee soorten adresseermachines op de
markt die geschikt waren .voor administratieve toepassingen. De zeefdruk-machines
van Elliott en Belknap en de hoogdruk-machines van Addressograph en Adrema.
Oorspronkelijk waren deze machines bedoeld voor het adresseren van grote hoeveelheden post. De losse adresplaatjes maakten de machines bijzonder geschikt voor
administratief gebruik. De administratieve gebruiker kon met deze machines eenvoudig een adresbestand creeren, onderhouden en naar eigen inzicht indelen. Het enige
waar hij rekening mee moest houden was het verschillend drukprincipe van de
zeefdruk- en hoogdruk-machines. Dit verschil was zo groot dat de machines gebruikt
werden voor verschillende soorten adresbestanden. De zeefdruk-machines waren
vooral bruikbaar voor kleine adresbestanden. De hoogdruk-machines waren vooral
bedoeld voor grote adresbestanden omdat ze een grotere bedrijfszekerheid, meer
afdrukmogelijkheden en een hogere druksnelheid boden. Eind jaren twintig waren de
basisprincipes van deze adresseermachines zo goed als uitontwikkeld. De zeefdrukmachines waren pas eind jaren dertig zover ontwikkeld dat ze, volgens de fabrikanten, ook voor grote adresbestanden bruikbaar waren. In de praktijk werden ze echter
weinig gebruikt voor grote adresbestanden. Veel gebruikers van grote bestanden
hadden toen al hun keuze gemaakt voor adresseermachines met metalen adresplaatjes. In de volgende beschrijving van technische ontwikkeling tot 1930 ligt daarom de
nadruk op de ontwikkeling van de adresseermachines met metalen adresplaatjes.
De behoefte aan adresseermachines was zo groot dat Addressograph al rond 1910
een netwerk had opgebouwd van vertegenwoordigers en servicepersoneel. De directe contacten van deze mensen met de gebruikers van de machines, leverden veel
nieuwe informatie over de behoeften van de gebruikers. Het service-netwerk gaf de
behoeften van de markt door aan de ontwerp-afdeling van de fabriek, die ze daama
vertaalde in technische oplossingen. De ontwikkeling van adresseermachines was
hierdoor nauw verbonden aan de wensen van.de gebruikers. Bedrijven met grote
adresbestanden hadden behoefte aan snellere adresseermachines, met meer afdruk.. mogelijkheden. Addressograph speelde succesvol in op deze behoefte, ·en vergrootte
daardoor jaarlijks haar omzet. De omzet was zelfs zo groot dat Addressograph een
plaats had in de Amerikaanse top tien van kantoormachinefabrikanten. Addressograph had ongeveer 5% van de totale omzet in kantoormachines. [Cortada 1993].
Het resultaat van de technische vooruitgang waren betere adresseermachines, die
deel werden van adresseersystemen met meerdere toepassingsmogelijkheden. Het
adresseren van de uitgaande post groeide uit tot een vrij complex systeem dat
bestond uit een of meerdere adresseermachines, adresbestanden, formulieren en
werkvoorschriften. Het ging niet alleen om het verhogen van de druksnelheid, maar
ook om de wijze waarop adresplaatjes werden opgeborgen, de wijze van selectie en
de wijze waarop afdrukken tot stand kwamen.

2.2.1 Opvoeren van de adresseersnelheid
De eerste adresseermachines waren handbediend. Zowel de adresplaatjes als de te
bedrukken stukken werden met de hand toe- en afgevoerd. De snelheid van de
machines was laag en vooral afhankelijk van de snelheid en geoefendheid van de
bediener. Voor het verwerken van grotere hoeveelheden post bestond de behoefte
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aan machines waarmee sneller geadresseerd kon worden. Tot 1920 was de ontwikkeling van de adresseermachines vooral gericht op het verhogen van ~e adresseersnelheid. De bedrijfszekerheid van de machines werd verhoogd door betere
mechanische constructies en betere adresplaatjes. Ongewenste stilstand van de
machines werd hierdoor beperkt tot een aanvaardbaar minimum.
De vroegste verbetering aan de adresseermachine was het toepassen van voetaandrijving, waardoor de bediener beide handen vrij had voor het aan- en afvoeren van
de te bedrukken stukken. De rollendrukker voor het vervaardigen van adresbanden
was het eerste speciale hulpapparaat dat rond 1910 werd ontwikkeld voor het
automatisch toe- en afvoeren van stukken. Bij deze apparaten werd het papier van
een rol toegevoerd, op de afdrukplaats van een adres voorzien en daama door een
snij-inrichting op een bepaalde maat afgesneden. De meeste uitgevers in Europa
gebruikten deze rollendrukkers. Ook maakte men gebruik van machines die de
adressen onder elkaar op van een rol toegevoerde smalle strook papier afdrukten.
Voor het sneller afvoeren van losse stukken werd een automatische uitwerper
gebruikt. Dit verminderde het aantal handelingen van de bediener met een.
Gelijktijdig met de ontwikkeling van de rollendrukker werd het toe- en afvoeren
van de adresplaatjes geautomatiseerd. Hiertoe werd de adresseermachine uitgevoerd
met een rechtopstaand magazijn dat 30 tot 200 adresplaatjes kon bevatten. De drukkop van adresseermachine was verbonden met een overbrengingsmechanisme. Het
bewegen van de drukkop zorgde voor het transport van de plaatjes door een
plaatjesgeleiderbaan. Tijdens bet afdrukken werd het onderste plaatje uit het magazijn genomen, waama het stapsgewijs verplaatst werd door de plaatjesgeleiderbaan

Figuur 8. Handbediende adresseennachine met plaatjesmagazijn, Addressograph 1925.
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naar de afdrukplaats. Het plaatje was zichtbaar voor de bediener voordat het in afdrukpositie was. Hij kon dan besluiten om het
plaatje wel of niet afte drukken. Na het
afdrukken werd het plaatje naar een afvoermagazijn gevoerd. Met deze handbediende
machines was tot 1000 afdrukken per uur te
behalen.
Het verder opvoeren van de druksnelheid
werd vooral bereikt door toepassing van elektromotoren als beweegkracht en het automatisch afvoeren van losse poststukken. Met
deze machines was een snelheid van 6000 afdrukken per uur haalbaar. De elektromotoren
gaven voldoende kracht voor het bewegen
van meerdere hulpapparaten op de adresseermachine. Dit gaf de fabrikanten de mogelijkheid voor het ontwikkelen van hulpapparaten
die niet door handkracht bewogen konden
Figuur 9. Elektrisch adresseermachine,
worden.
Addressograph, 1925.

2.2. 1.1 Enkelvoudig adresplaatje
Het eerste metalen adresplaatje was het enkelvoudig adresplaatje. De letters werden aanvankelijk op het plaatje bevestigd met rubberen lettertekens. Rond 1900
vereenvoudigde Addressograph deze plaatjes door de lettertekens rechtstreeks in
relief in het metalen plaatje zelfte ponsen.
Het enkelvoudig adresplaatje werd gemaakt uit een stuk zink of een andere zachte
metaallegering. De keuze van het metaal was heel belangrijk. Het moest zowel zacht,
als stevig zijn. De zachtheid was nodig om de lettertekens mooi en met weinig kracht
te kunnen ponsen, en om wijziging van de tekst mogelijk te maken. De stevigheid
was nodig om te voorkomen dat de plaatjes zouden verbuigen tijdens het ponsen of
adresseren. Voor extra stevigheid werden de boven- en onderrand omgewalst, waardoor de plaatjes praktisch onverwoestbaar waren. De hoeveelheid tekst dat een
plaatje kon bevatten hing
.
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De losse adresplaatjes werden
bewaard in magazijnen met een
capaciteit die varieerde van 30 tot
200 plaatjes. Om te adresseren
werden alle plaatjes uit het magazijn genomen en in het toevoermagazijn van de adresseermachine
geplaatst. Bij de grate adresseermachines werd het lege magazijn
.
..
.
daarna in een opvang-apparaat
F1guur 11 . MagaziJn voor adresplaatJes, Addressograph. ender de adresseermachine geplaatst. Het opvang-apparaat zorgde ervoor dat de adresplaatjes, na het drukken,
weer in dezelfde volgorde in het magazijn kwamen.
De magazijnen werden als laden bewaard in wandkasten. Veertigduizend adresplaatjes besloegen zo slechts een oppervlakte van een enkele vierkante meter. Een
antler voordeel van deze opbergwijze was dat een bepaald plaatje snel opgezocht
kon warden voor een tekstwijziging ofvoor een eenvoudige afdruk.

2.2.1.2 Ponsmachines
Voor het ponsen van de relieftekst in het metaal waren speciale ponsapparaten
nodig die in 1895 nog niet op de markt waren. Duncan (Addressograph) besefte dat
de adresseermachines met metalen plaatjes nooit succesvol zouden zijn zonder de
beschik.baarheid van goede ponsapparaten. Addressograph ontwikkelde daarom
machines waarmee alle lettertekens eenvoudig in metaal geponst konden warden. De
ponsmachines werden embossing-machines genoemd, een term die ook in Nederland
werd gebruikt om verwarring te voorkomen met ponsmachines voor ponskaarten.
De ponsmachine was een ingewikkeld apparaat dat, in technisch opzicht, geavanceerder was dan de adresseermachines. Het belangrijkste onderdeel van de ponsmachine was een ronddraaiende metalen krans met een groat aantal scharnierende
stempels. Elk stempel bevatte een reliefletter die in het metaal geponst werd. Bij het
ponsen klemde de bediener een blanco adresplaatje in een vrij beweegbare houder
ender de letterkrans. De plaats waar de stempel op het plaatje kwam, de ponspositie,
werd met een horizontale en verticale liniaalpositie aangegeven. De bediener selec·.-1 teerde daarna het gewenste letterteken door een schijf rend te
draaien die verbonden was met de
letterkrans. Een ronddraaiende
wijzer gafhet geselecteerde letterteken aan op een grate wijzerplaat
met alle beschikbare lettertekens.
Het letterteken werd vervolgens
geponst door de stempel met een
hefboom of pedaal naar beneden
te bewegen. Na de ponsing verFiguur 12. Letterkrans ponsmachine, Addressograph.
schoof de bediener het plaatje in
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de volgende ponspositie. Foutieve ponsingen oftekstwijzigingen werden hersteld
door de ponsfout eenvoudig plat te slaan met een vlakstempel, waama het juiste
teken werd geponst. Dit kon, op dezelfde plaats, twee tot driemaal gedaan worden.
In 1925 presenteerde Addressograph
een elektrische ponsmachine die was
voorzien van een alfanumeriek toetsenbord; zoals bij een typemachine.
Het toetsenbord had het voordeel dat
de bediener veel sneller de tekst kon
selecteren, en een adresplaatje verschoof automatisch in de juiste ponspositie. De bediener van deze machine
kon per uur 100 tot 120 plaatjes met
drie regels ponsen, met een kleinere
kans op ponsfouten.
De ponsmachines werden niet uitsluitend toegepast voor het ponsen .
van adresplaatjes. Ze werden overal ·
gebruikt waar metalen plaatjes met
ponsingen bruikbaar waren, bijvoorbeeld voor de identificatie-plaatjes van
militairen, gereedschappen, machines,
motoren, meubilair, apparaten, kisten, Figuur 13. Elektrische ponsmachine met toetsenbord, Addressograph 'Graphotype', ± 1925.
koffers en ruw ijzer.

2.2.1.3 Selectief adresseren
Het adresseren van grote partijen post bestond uit twee afdrukprocedures. De eenvoudigste vorm van adresseren was de seriele adressering. Deze procedure bestond
uit het afdrukken van alle plaatjes uit een adresbestand ofuit een bepaald plaatjesmagazijn. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door uitgeverijen die periodiek bladen verstuurden aan alle abonnees. Deze vorm van adresseren was probleemloos en kon met
eenvoudige adresseermachines snel worden uitgevoerd. De adresbestanden werden
ook gebruikt voor de incasseren van de abonnementsgelden. Tegelijk met het adresseren van de bladen werd voor elke abonnee een kwitantie gedrukt, die door de
bladenbezorger werd geincasseerd.
Het serieel adresseren kon niet gebruikt worden voor elke postverzending. Een
uitgeverij met meerdere bladen kon bijvoorbeeld problemen krijgen met de indeling
van de adresbestanden. Om serieel te kunnen adresseren moesten zij voor elk blad
een apart adresbestand creeren. Een probleem ontstond er als veel personen een
abonnement hadden op meer dan een blad. In dat geval kwamen er identieke adresplaatjes van de abonnee voor in meerdere bestanden. Het aanmaken en onderhouden
van de bestanden, werd vrij kostbaar als deze te veel duplicaten bevatten. Men koos
dan voor een goedkopere oplossing: het selectief adresseren. In dat geval creeerde
men een groot adresbestand voor alle abonnees. Op elk adresplaatje werd aangegeven welk blad naar het adres gestuurd moesten worden. Bij het verzenden van
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een blad drukte de uitgeverij alleen de plaatjes met het juiste abonnement af Deze
vorm van adresseren had ook voordelen voor de incasso-administratie omdat men in
een arbeidsgang alle kwitanti~s kon drukken, en in een keer alle abonnemeritsgelden
kon incasseren.
Handelsbedrijven maakten ook gebruik van het selectief adresseren. Zij verstuurden vaak stukken aan een bepaalde groep adressen uit een groot adresbestand. Om
serieel adresseren mogelijk te maken, bevatte dit moederbestand een voorselectie van .
alle adressen. Meerdere vertegenwoordigers van het handelsbedrijf had den dan elk
een eigen plaatjesmagazijn met de klanten uit hun rayon. Als een vertegenwoordiger
post wilde versturen aan al zijn klanten, dan behoefde alleen het magazijn van zijn
rayon afgedrukt te worden. Een probleem deed zich voor als hij post wilde versturen
aan een bepaalde groep van zijn klanten, of als het bedrijf dit wilde voor een bepaalde groep klanten. Dit deed zich voor als het bedrijfbijvoorbeeld een prospectus
wilde versturen aan alle klanten die een bepaalde bedrijfsomvang hadden. Elk adresplaatje moest dan informatie bevatten over de grootte van een bedrijfbevatten. De
bediener van de adresseermachine maakte uit elk rayonbestand een visuele selectie
van de juiste plaatjes. ,
Het eerste mechanisch hulpmiddel bij het selectief adresseren was de skip-inrichting. De bediener van de adresseermachine bekeek het plaatje voordat het in afdrukpositie kwam, en door het indrukken van een knop kon hij een plaatje onafgedrukt
door de afdrukplaats voeren. Het repeteerapparaat was een ander hulpmiddel, met
dit apparaat kon de doorvoer van de adresplaatjes door de afdrukplaats worden
onderbroken, zodat een plaatje meerdere malen werd afgedrukt.
Bij het eerste enkelvoudige adresplaatjes werd de snelheid van het selectief adresseren beperkt door de slechte herkenbaarheid van selectiekenmerken in de geponste
tekst. De enige mogelijkheid van selectie was het lezen van de tekst op het adresplaatje. Dit leverde tijdens het afdrukken een probleem op. De plaatjes werden namelijk met de relieftekst naar boven naar de afdrukplaats gevoerd, alwaar de tekst in
spiegelbeeld leesbaar was. Het spiegelschrift bleek een handicap voor het snel herkennen van de plaatjes. De bediener van de adresseermachine had te veel tijd nodig
om de tekst van een bepaald plaatje te lezen. Om toch snel selectiefte adresseren
was het nodig dat de herkenbaarheid van de selectiekenmerken werd verbeterd. De
behoefte van de gebruikers aan selectief adresseren was zo groot dat de fabrikanten
van adresseermachines besloten om betere adresplaatjes te ontwikkelen. Dit leverde
in de periode tussen 1918 en 1930 een grote verscheidenheid aan adresplaatjes met
selectiekenmerken op.
Het meest eenvoudige selectiekenmerk was het lakken van adresplaatjes in verschillende kleuren. Een adresplaatje werd meestal in een egale kleur gelakt. Voor
meer selectiekenmerken werden verschillende kleuren aangebracht op het oppervlak
of op de rand van de plaatjes. Deze vorm van selectie was vooral bruikbaar als een
adresbestand in een klein aantal groepen werd ing~deeld. Meestal werden niet meer
dan tien duidelijk herkenbare kleuren gebruikt omdat de kleurkeuze werd beperkt
door het kleuronderscheidingsvermogen van de mens.
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Een andere vorm van een duidelijk herkenbaar selectiekenmerk, was de tekst van
een plaatj~ normaal leesbaar te maken in de afdrukplaats. Adrema ontwikkelde daarvoor een adresplaatje met een ruw gedeelte dat met pen of potlood beschrijfbaar
was. Het beschrijven van het plaatje werd direct na het ponsen met de hand uitgevoerd. Een andere oplossing was
het adresplaatjes met een indexkaartje. Op dit kaartje stond de relieftekst in normaal leesbare tekst. De
kaartjes van papier of karton werden
. bovenop het enkelvoudige plaatje
bevestigd. De indexkaartjes werden
direct na het ponsen gemaakt door
een geponst plaatje afte drukken op
een blanco kaartje. Hiervoor werd
een eenvoudige handbediende adresseermachine gebruikt. Tegelijkertijd Figuur 14. Adresplaatje met indexkaartje en verkon de bediener de ponsing contro- . schuifbare miter, Addressograph, 1928.
leren en eventueel verbeteren. De indexkaartjes maakten het mogelijk om een bepaald adresplaatje snel terug te vinden in een magazijn, en tijdens het afdrukken kon
de bediener sneller de tekst lezen van een plaatje dat zich in de afdrukplaats bevond.
De meest succesvolle wijze van selectie was het bevestigen van tabs op de rand
van de adresplaatjes. Deze tabs, ruiters genoemd, waren verschillend van vorm en
kleur en staken boven de rand van een
Ii'
8
opbergmagazijn uit. Dit gaf de mogelijkheid om snel een bepaald plaatje
uit een magazijn te selecteren. Tijdens
'1
het afdrukken kon de bediener van de
adresseermachine de ruiters sneller
herkennen dan de geschreven indexl i '159
kaartjes. Het combineren van verschillend gekleurde ruiters en ruiterposities
gaf bovendien een groot aantal
Figuur ·l5. Adresplaatje met selectieruiters. Adrema
selectiemogelijkheden.
R-plaatje, 1928.

2.2.1.4 Samengesteld adresplaatje
De enkelvoudige adresplaatjes hadden het nadeel dat een tekstwijziging maar
enkele malen uit te voeren was. Dit werd veroorzaakt doordat meer dan vijfwijzigingen, op dezelfde plaats, gaten veroorzaakten in het plaatje. Het vermijden van de
metaalrnoeheid lag in het gebruik van een andere, zachte en tevens stevige, metaallegering, of in het gebruik van een combinatie van metalen. De ontwerp-afdeling van
Adrema zocht naar andere metaallegeringen om de enkelvoudige adresplaatjes te
verbeteren. Addressograph koos voor een combinatie van zachte en harde metalen.
Dit resulteerde in een nieuwe drukvorm: het samengesteld adresplaatje. Deze adresplaatjes bestonden uit diverse losse onderdelen die werden bevestigd op een groter
ijzeren plaatje (het zogenaamde raampje). Een plate-assembler werd gebruikt om de
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onderdelen snel te verwisselen. De afte
drukken tekst werd in het zachte zink geponst
en het raampje zorgde voor de nodige stevigheid. Het raampje gafvoldoende ruimte om een
indexkaartje op te bevestigen en voldoende
f> ·
stevigheid om er beweegbare onderdelen op
aan te brengen.
Het grnotste voordeel van de samengestelde
plaatjes was dat verschillende formaten plaatjes
in eenzelfde formaat omraming bevestigd konden worden. Een adresseermachine die was
gebouwd voor een formaat raampje, kon zo
meerdere formaten adresplaatjes verwerken.
Eind jaren twintig had Addressograph een
assortiment van 55 verschillende onderdelen
voor samengestelde plaatjes. De gebruikers
Figuur 16. Plate-assemblei;.
hadden daardoor een ruime keuze bij het
samenstellen van de adresplaatjes. Variabele gegevens konden gescheiden van de
vaste gegevens op het raampje bevestigd worden. Bij wijziging van de variabele
gegevens konden de vaste gegevens ongewijzigd op het raampje blijven.
Postorderbedrijven met grote klantenbestanden hadden een grate invloed op de
ontwikkeling van adresseerplaatjes. Periodiek verstuurden zij catalogi naar alle klanten, door middel van seriele adressering. Vervolgens moest een bestelling van een
.
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Figuur 17. Samengesteld adresplaatje met indexkaartje, wisselruiter en zes ruiterposities,
Addressograph, 1928.

25

klant juist geadresseerd worden. Ben plaatje
werd dan handmatig uit een magazijn gelicht en
afgedrukt op de verzendnota. Het snel selecteren van het juiste plaatje was belangrijk. Daarnaast was het management van een postorderbedrijf ge1nteresseerd in de responsie van de
klanten. Aan klanten die niets kochten, behoefde men immers geen kostbare catalogi te versturen. Tijdens het adresseren van een bestelling, werd het adresplaatje gekenmerkt met een
ruiter. Bij het versturen van de catalogi werden
alleen de plaatjes met een ruiter afgedrukt. De
andere plaatjes gebruikte het postorderbedrijf
om bijvoorbeeld een reclame-aanbod te versturen, of om ze uit het bestand te nemen.
Speciaal voor dit doel ontwikkelde Addressograph een draaibare ruiter: de wisselruiter. Deze
ruiter was in twee posities draaibaar, wat de tijd
Figuur 18. Onderdelen samengesteld
verkortte die nodig was voor het verwisselen
plaatje, Addressograph.
van een ruiter.

· 2.2.1.5 Stencil- en sjabloonplaatjes
Ben altematiefvoor de machines met metalen adresplaatjes waren de zeefdrukadresseermachines van Belknap en Elliott, die gebruik maakten van losse stencil- en
sjabloonplaatjes. Het beschrijven van het sjabloonplaatje van Elliott werd gedaan met
een speciale stansmachine. Voor de stencilplaatjes was een typemachine met een speciale houder voldoende. De voordelen van beide plaatjes werden samengevoegd
door de fusie van de twee ondememingen in 1928. Het resulteerde in een stencilplaatje dat was gevat in een kartonnen omraming. De plaatjes werden van selectiekenmerken voorzien door de kleur van het karton of door inkepingen in de rand. De
adresseermachines beschikten over dezelfde hulpapparaten als de machines voor
metalen adresplaatjes.
Ten opzichte van de hoogdruk-machines hadden de zeefdruk-machines voor- en
nadelen. De algemeen geldende opvatting was, dat de zeefdruk-machines alleen
geschikt waren voor kleine
en middelgrote adres. bestanden. Bij grote bestanden woog het voordeel
van de lagere aanschafprijs
niet op tegen de voordelen
van de 'metalen' machines
(zie bijlage ill voor meer
uitgebreide informatie over
deze overwegingen).
Figuur 19. Sjabloon Elliott, 1925.
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Het grootste voordeel van de zeefdruk-machines was dat de plaatjes met een normale typemachine getypt konden worden. De aanvankelijke aanschafkosten waren
lager omdat er geen kostbare ponsmachine nodig was. Niet alle bezitters van adresseermachines met metalen adresplaatjes hadden een eigen ponsmachine. Zij lieten de
plaatjes ponsen door de leverancier van de machine. Nadeel hiervan was de wachttijd
van de pons-service. Deze kon soms oplopen tot meer dan zes weken. Het voordeel
van de stencil-plaatjes was, dat de gebruikers onafhankelijk waren van deze ponsservice.
Bij het afdrukken maakten de zeefdruk-machines veel minder geluid dan de 'luidruchtige' handbediende Addressograph en Adrema. De machines hadden daarom
geen aparte machinekamer nodig, en werden in de normale kantoorruimten geplaatst.
De zeefdruk-machines hadden
veel nadelen. Het aantal mogelijke selectiekenmerken was lager
dan bij de metalen plaatjes. De
inkepingen waren, eenmaal aangebracht, moeilijk te wijzigen.
Het typen van de stencilplaatjes
was een omslachtig karwei (het
bestond uit dertien handelingen
Figuur 20. Aanbrengen van selectie-inkepingen met een waaronder bevochtigen) dat uitkniptang en liniaal bij het Belknap stencil, 1925.
gevoerd moest worden door een
1

geoefend persoon. Het aanbrengen van wijzigingen op bet.stencil was niet zo eenvoudig als bij de metalen plaatjes. Met een speciale vloeistofkon men de oude tekst
dicht smeren. Maar in de praktijk kwain het er vaak op neer, dat het hele stencilplaatje werd vervangen door een nieuw exemplaar. De plaatjes hadden de neiging
om krom te trekken en moesten worden gedrukt met een speciale soort in.kt. De
machines waren gevoelig voor kromme plaatjes: ze liepen vast als zo'n adresplaatje
door de afdrukplaats liep. Bij het gebruik van de verkeerde soort in.kt werden zelfs
alle plaatjes onbruikbaar. Bij verkoopdemonstraties van elektrische Elliott machines
was het gebruikelijk dat de demonstrator van tevoren de plaatjes door de machine
liet lopen, en de haperende plaatjes verwijderde. De machines met metalen plaatjes
hadden geen van deze problemen. Een antler voordeel van de metalen plaatjes was
dat daarmee in een drukbeweging meerdere formulieren bedrukt konden worden.
Men maakte daarvoor gebruik van carbonpapier. De stencil-machines waren door
het drukprincipe beperkt tot het drukken van een formulier per drukgang.

2.2.1.6 Automatische selectie
Het visueel selecteren van adresplaatjes was in de praktijk alleen toepasbaar voor
kleine series adressen en voor het opzoeken van een enkel adresplaatje uit een groot
bestand. De kans op foute selecties werd te groot als een bediener te lange tijd
· achtereen de plaatjes visueel moest selecteren. De gebruikers van grote bestanden
hadden behoefte om bepaalde adressen automatisch te selecteren uit een groot
adressenbestand. Voor dit doel werden vanaf de jaren twintig adresseermachines met
automatische selectie-apparaten ontwikkeld.
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De vo01waarde voor automatische selectie was dat alle selectiekenmerken herkenbaar waren voor de machinale aftasting. De mogelijke kenmerken voor automatische
selectie waren ruiters, gaatjes, inkepingen en ponsnokken. De selectie-apparaten
vormden eigenlijk het enige punt waar de adresseermachines van Adrema en
Addressograph fundamenteel van elkaar verschilden. De Addressograph-selectors
reageerden op de aanwezigheid van een of meerdere ruiters en detecteerden deze op
mechanische wijze. De selectors werden ingesteld met verwisselbare stiften die in
een selectiebrug waren ondergebracht. De brug bewoog synchroon
op en neer met de aanvoer van de
plaatjes. Als een stift tegen een
ruiter kwam, werd de selectiebrug
tegengehouden, waardoor het selectiemechanisme een impuls gaf aan
het afdrukmechanisme, zodat bij de
volgende machineslag een afdruk tot
stand kwam. De selector werd inge- . Figuur 21. Instelbalk van een Addressograph selectiesteld op afdrukken of op overslaan. · apparaat, 1925.
De selectie-apparaten van Adrema reageerden op ponsnokken die aan de zijkant
en bovenkant van een plaatje waren geponst. De apparaten werden met drukknoppen
ingesteld die bovenop de machine waren geplaatst. Het selectie-apparaat detecteerde
bepaalde ponsnokken op een adresplaatje en gaf, afhankelijk van de instelling, een
elektrische impuls af naar de drukkop van de machine. De selectie-apparaten kond
de gebruiker inst ellen op het positief of negatief selecteren van meerdere ponsnokken. Bij negatieve selectie werden de plaatjes waarvan een afdruk nodig was,

I

Figuur 22. Toevoer van adresplaatjes naar het selectie-apparaat, Addressograph, 1925.
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automatisch onafgedrukt door de machine gevoerd. Positief geselecteerde plaatjes
werden normaal afgedrukt. Dit bevorder_de de verwerkingssnelheid van een groat
adresbestand. Een speciaal adresplaatje dat uitsluitend voor selectie gebruikt werd,
was het zogenaamde groepenscheidingsplaatje. Dit plaatje werd geplaatst na een
groep plaatjes met bepaalde selectiekenmerken. Als het selectie-apparaat het plaatje
detecteerde, stopte het afdrukken,
zodat een bepaalde selectiegroep
afgedrukt was. Het automatische
selectie-apparaat bestond in twee
·• uitvoeringen: vol- en half-automaten. De half-automaten waarschuwden de bediener bij een
bepaald selectiekenmerk door een
bel- oflichtsignaal. De bediener
moest dan zelf de handelingen
Figuur 23. Adrema selectie-apparaat met instelling
verrichtten om het plaatje wel of
d.m.v. drukknoppen.
·
niet afte drukken. De volautomaten deden dit zonder tussenkomst. Door een en ander werd het mogelijk het
afdrukken zodanig te automatiseren, dat de bediener in veel gevallen alleen voor het
vullen en leeghalen van de toe- en afvoermagazijnen hoefde te zorgen.
1

2.2.2 Meer afdrukmogelijkheden
2. 2. 2. 1 Extra tekst
De meeste adresseermachines konden tegelijk met de drukvormen (meestal de
adresplaatjes) extra tekst afd.rukken. Extra tekst was vaste tekst die voor elke afdruk
gelijk bleef en tijdens een bepaalde drukgang niet verwisseld werd. De mogelijkheden voor extra tekst waren onbeperkt en bestonden meestal uit een volgnummer,
datum, firmanaam, prijs van een tijdschrift, etc. De extra tekst werd, tijdens het
adresseren, buiten het afdrukgebied van het plaatje afgedrukt. Het voordeel was dat
de gebruiker geen voorbedrukte enveloppen met bijvoorbeeld de firmanaam hoefde
te gebruiken.
Extra tekst werd afgedrukt met behulp van een rubberen drukvorm: het cliche. De
machines van Addressograph hadden het cliche naast de plaatjesgeleiderbaan ender
het inktlinkt. Op het poststuk verscheen de extra tekst daardoor naast de afdruk van
het adresplaatje. Adrema machines hadden het cliche boven de afdrukplaats, waardoor de extra tekst boven de afdruk van de adresplaatjes kwam. Voor een kleine
hoeveelheid extra tekst, maakte men gebruik van een of meerregelige zetbakjes. In
de zetbakjes kon met behulp van verschillende typen losse lettertjes een bepaalde
vaste tekst warden aangebracht. Naast de gelijkblijvende extra tekst was het ook
mogelijk om bij elke afdruk veranderende letters of codes af te drukken. Voor het
afdrukken van een volgnummer werd gebruik gemaakt van een numerator, waarvan
de tellerstand na elke afdruk automatisch werd opgehoogd.
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Het formaat van de extra tekst was meestal niet groter dan een adresplaatje, maar
met sommige apparaten konden complete brieven in een arbeidsgang afgedrukt worden. Bij deze machines, gefabriceerd door Multigraph, was de extra tekst opgebouwd uit meerdere losse plaatjes die standaardzinnen bevatten. Een brief of een
ander document kon ondertekend worden met behulp een 'handtekening-plaatje',
waarop een handtekening in relief stond.

2. 2. 2. 2 Lijsten
De gebruikers van grote adresbestanden moesten regelrnatig controleren of elk
adresplaatje de correcte informatie bevatte. Dit kon het eenvoudig gedaan worden
door een afdruk van alle plaatjes te maken op een lijst, zodat foute plaatjes en duplicaten opgespoord konden worden. Aanvankelijk werden de lijsten met de hand in de
juiste afdrukpositie gebracht. Het lijstapparaat, dat in 1923 werd geintroduceerd,
verschoof de lijst automatisch in de juiste positie. Met behulp van dit apparaat konden de gegevens van meerdere plaatjes onder elkaar op een stuk (lijst) worden afgedrukt. Het lijstapparaat werd op de adresseermachine bevestigd en kon een stuk
papier van A4 formaat bevatten. De lijstapparaten stopten automatisch als het einde
van de lijst of het plaatjesmagazijn was bereikt. De lijstapparaten waren ook bruikbaar voor een veelvoud van andere administratieve toepassingen, zoals het vervaardigen van postverslagen en loonlijsten.
Volgnummer Register Nr.
cheque of
Afdeling
girobiljet
Gemeente Nr.
B 37895
21746
314
21747

B47386
314

21748

B 23498
314

Naam en adres van de gepensioneerde

Register
Nr.

Geboortcdag

Nummerder
postrekening

Te betalen
bedrag

W.Adriaanse
Hoefkade23
's-ORAVENHAGE
LL Bongen1
Paralelweg 88
's-GRAVENHAGE
W. Bremer
Spaameplein 48
's-GRAVENHAGE

37895

5 mei 74

362789

779.80

47386

1 feb. 75

142842

165.10

23498

12jan. 67

456987

455.58

Figuur 24. Voorbeeld van de werking van een lijstapparaat voor het bedrukken van een lijst voor .
een pensioenverzekering. Het volgnummer van de cheque werd met een numeroteur afgedrukt. De
afdruk van het Register Nr., de naam en ad.res van de gepensioneerde werden afgedrukt door de
plaatjes eenvoudig door de machine te laten !open. De vier rneest rechtse kolommen werden
geschreven door de plaatjes nogmaals door de machine te laten gaan, terwijl de d.rie bovenste regels
van de ad.resplaatjes werden afgedekt. [bron: Haak 1927]

2.2.2.3 Deelafdruk
De adresplaatjes hadden de ruimte om meer gegevens op te plaatsen dan alleen de
adresgegevens. Door gebruik te maken van deelafdruk (partiele druk) kon een
plaatje meerdere functies vervullen. Dit hood voor veel administraties de mogelijkheid om de plaatjes voor geheel andere toepassingen te gebruiken dan het adresseren
van post. De tekstregels die voor een bepaalde toepassing nodig waren, werden met
.een verwisselbaar masker g~selecteerd. Het metalen masker schermde bepaalde
tekstregels of cijfers af, zodat ze niet werden afgedrukt.
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Onderstaand voorbeeld, ontleend aan R.G. ter Haak uit 1927, geeft een toepassing
van het partieel afdrukken in een loonadministratie. Een adresplaatje werd gebruikt
~oor het becfrukken van tien verschillende formulieren.

1

6.

2

7,

3

8

4

9

5

10

l
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Te bedrukken formulier
Loonstaat - voor Riiksverzekeringsbank
Loonstaat
Klokkaart - kantoorpersoneel
Loonzakje
Klokkaart - Arbeiders
Salarisliist - Kantoorpersoneel
Opgave - Riiksinkomstenbelasting
Ad.reskaart - voor rnededelingen
Weekloonlijst - voor looncalculaties
Adviesliist - Rijksverz.bank

Periode
Halfiaarlijks
Halfiaarli iks
Wekelijks, controle gaan en komen personeel
Wekelijks
Wekelijks
Maandeliiks, voor uitbetaling salaris
Jaarlijks
Zo vaak als nodig
Wekeliiks
Halfiaarli iks

Figuur 1. Voorbeeld van het gebruik van deelafdru.k in een loonad.ministratie.
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2.2.2.4 Formulieren
V anaf het begin van deze eeuw gebruikten bedrijven en instellingen steeds meer
drukwerk. Dit drukwerk was te onderscheiden in twee groepen: drukwerk voor
extern gebruik en drukwerk voor intern gebruik. Tot de eerste groep behoorde al het
drukwerk dat men gebruikte voor externe relaties, dat waren bijvoorbeeld: briefpapier, nota's, rekeningen, enveloppen en berichtkaarten. De tweede groep was niet
minder belangrijk. Tot deze groep behoorden: kaartsystemen, magazijnbonnen,
orderbonnen, interne-dienst-bonnen en tal van andere formulieren.
Aanvankelijk werden alle formulieren met een pen ingevuld, en van elk formulier
werden een of meer kopieen gemaakt, zodat er verslag gelegd werd van de uitgevoerde werkzaamheden. De kopieen werden daarna gebruikt in de administratie voor
bijvoorbeeld de boekhouding. Het gebruik van carbonpapier maakte het kopieren
van de formulieren eenvoudiger. Met carbonpapier tussen de formulieren, maakte
men doordrukken, door alleen het bovenste formulier te beschrijven.
Bedrijven die veel formulieren gebruikten, hadden voor het beschrijven daarvan, al
snel behoefte aan mechanische hulpmiddelen. Het eerste mechanische hulpmiddel
was de typemachine. Met dit apparaat kon men een formulier netjes beschrijven, en
er tegelijkertijd doordrukken van maken. Het gebruik van de typemachine was vrij
langzaam voor het beschrijven van grote series formulieren. En zeker bij langdurig
gebruik maakte de gebruiker kans op overschijffouten. Er was behoefte aan een
apparaat waarmee vaak te herhalen gegevens, snel en foutloos, op formulieren konden worden afgedrukt. Een adresseermachine was zeer geschikt voor dit werk.
Aan het einde de jaren twintig beschikte de adresseermachine over alle eigenschappen die nodig waren voor het bedrukken van alle soorten formulieren die
binnen een bedrijf gebruikt werden, De machines waren snel, hadden ruirne selectiemogelijkheden en boden de mogelijkheid van deelafdruk, en op de plaatjes kon men ·
een grote hoeveelheid gegevens vastleggen. De machines met metalen adresplaatjes
hadden tevens het voordeel dat deze doordrukken mogelijk maakten. Voor vaststaande gegevens die herhaaldelijk afgedrukt moesten worden, was een adresseermachine zeer goed bruikbaar. De eenvoudige handbediende adresseermachines werden gebruikt voor het afdrukken van kleine series afdrukken. Deze machines waren
vrij goedkoop zodat het rendabel was om een machine te plaatsen op elke bedrijfsafdeling waar formulieren gebruikt werden. Elektrische adresseermachines werden
gebruikt voor het bedrukken van grote series formulieren.
Het gebruik van de adresseermachine voor het bedrukken van allerlei verschillende
formulieren binnen een bedrijf, werd steeds ingewikkelder. Men zocht naar een systematische methode voor een optirnale indeling van de magazijnen, het ontwerp van
de plaatjes, het ontwerp van de formulieren en werkvoorschriften. Men analyseerde
alle administratieve werkzaamheden en maakte daarna werkvoorschriften voor het
adresseersysteem.
Uit het systematisch denk:en over de inrichting van een administratie ontstond een
nieuwe wetenschap: de bedrijfskunde. In het yolgende deel worden de achtergronden
behandeld van het succes van de adresseermachine, en de ontwikkeling van wetenschappelijke arbeidsmethoden die het gebruik van de adresseermachine voor andere
administratieve toepassingen mogelijk maakten.
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2.3 MECHANISERING VAN DE ADM1NISTRATIE
2.3.1 Modernisering
.
V anaf het midden van de vorige eeuw hadden overheden en bedrijven de wens om
steeds meer gegevens te verzamelen, waarmee zij hun doelstellingen meer gecontroleerd en inzichtelijker konden bereiken. Het was de taak van de administratie om de
gegevens te verzamelen en om ze te beheren. Met meer gegevens kon men de stand
van zaken beter analyseren en meer controle krijgen op de uitvoering van bestuurlijke beslissingen. De wens om meer gegevens te verzamelen kwam voort uit de
wens om de samenleving anders in te richten, een algemene trend die samengevat
kan worden ender de noemer modernisering. Deze kenmerkte zich door een toenemende industrialisering, een stijgende invloed van de overheid op de samenleving
en een groeiende dienstensector.
Ten opzichte van andere landen vond in Nederland de modernisering vrij laat
plaats. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de basis gelegd voor grote
industrieen, zeals de strokartonindustrie, Stork Machinebouw, Heineken en Amstel
brouwerijen, De Scheide, Honig, margarinefabrieken en suikerfabrieken. Voor de
arbeider had de arbeidsverdeling in de fabrieken, de disciplinering van de arbeid en
het losmaken van wonen en werk, veel sociale gevolgen. De bestaande onderlinge
solidariteit tussen bevolkingsgroepen werd verbroken door een toenemend individualisme. De maatschappelijke tendens vormde de basis voor verzekeringsmaatschappijen. Deze voerden een uitgebreide administratie voerden voor het bijhouden van de
polissen. Nieuwe dienstverlenende bedrijven als openbare nutsbedrijven en telefoonbedrijven hadden een groeiende administratieve bedrijvigheid.
Voor de verwerking van de groeiende stroom van gegeVens, waren steeds meer
mensen nodig. In 1909 waren er in Nederland 46.375 kantoorbedienden in dienst,
twee maal zoveel als in 1900 [Gales 1986, p. 177]. Aanvankelijk was men in staat
geweest om de groei van het administratieve werk op te vangen door meer personeel
in te zetten. Vanafhet einde van de vorige eeuw groeide de behoefte aan hulpmiddelen voor het verwerken van gegevens. Steeds meer administratiefwerk werd ondersteund met mechanische hulpmiddelen zeals de typemachine, tel- en rekenmachines,
ponskaarteninstallaties en adresseermachines. Deze werden rendabel omdat ze een
deel van het werk sneller, goedkoper en beter konden uitvoeren. Met de machines
kon men nog meer gegevens vastleggen en ze sneller en op verschillende wijzen
weergeven en analyseren.
De geschiedenis van het gebruik en de ontwikkeling van de mechanische hulpmiddelen, is nauw verbonden met de historie van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer en
het streven naar efficiency. Een belangrijke rol vervulden accountants en ingenieurs.
Zij ontwikkelden nieuwe arbeidsmethoden, gebruikten ze en verspreidden daarover
hun kennis.
2.3.2 Wetenschappelijk bedrijfsbeheer: streven naar efficiency
Door de modernisering werden bedrijven en instellingen groter, gevarieerder en
gecompliceerder. De groei van de bedrijven en de scheiding van eigendom van een
bedrijf en bedrijfsleiding, noodzaakte tot een meer efficiente en gecontroleerde
bedrijfsvoering. Het bleek onmogelijk om in deze organisaties een bedrijfsvoering
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toe te passen zoals die in een kleine werkplaats gebruikelijk was. Om het arbeidspotentieel en g~i'nvesteerde kapitaal optimaal aan te wenden en te beheersen was er
behoefte aan een nieuwe bedrijfsvoering. De investeerders verlangden meer rendement en ingenieurs wilden het maximum uit hun machines halen. Met de oude werkwijzen had de bedrijfsleiding te weinig aanknopingspunten om aan deze wensen te
voldoen. De bedrijfsleidingen voerden daarom nieuwe arbeidsmethoden in, die vaak
een beter bedrijfsresultaat opleverden. Deze reorganisaties van het werk, waren in
het begin veelal op ervaring gebaseerd. Een nieuwe werkwijze verving de oude als
deze beter voldeed.
In veel gevallen leverde deze 'ad hoc' benadering van organiseren, niet het gewenste resultaat. Bedrijfsleidingen hadden behoefte aan meer systematische werkwijzen
om tot een optimale bedrijfsvoering te komen. Men analyseerde de arbeidsmethoden
op een wetenschappelijke manier en men deed vervolgens voorstellen voor verandering. De resultaten van de veranderingen werden later weer geanalyseerd. Dit iteratieve proces werd bekend onder de term wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Een
belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer was het uitwisselen van
de eigen resultaten met andere bedrijven. Dit zorgde voor een snellere verspreiding
van de nieuwe methoden, opdat elk bedrijf een optimale bedrijfsvoering zou krijgen.
In Nederland groeide de belangstelling voor het wetenschappelijk bedrijfsbeheer
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was moeilijk om machines uit het buitenland te
krijgen, en de grondstoffen waren duur, de arbeidslonen waren hoog. Organisaties
zochten naar methoden om de beschikbare produktiemiddelen zo zuinig mogelijk te
gebruiken. Een andere bedrijfsvoering moest antwoord bieden op dit probleem, en
het wetenschappelijk bedrijfsbeheer hield de belofte in dat men de kosten kon drukken met een effi.ciente bedrijfsorganisatie. Economische vooruitgang was de volgende stimulans voor de belangstelling voor het wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Na de
Eerste Wereldoorlog beleefde Nederland een spectaculaire economische hausse,
waarin de werkgelegenheid in de industrie en de commerciele dienstverlening tot ·
eind 1920 sterk toenam. Men had moeite om tegemoet te komen aan de stijgende
vraag naar produkten, wat noodzaakte tot betere en snellere produktiewijzen. Dit
streven naar betere produktiewijzen, en het beheersen van de snelle uitbreiding van
organisaties, werd bekend onder de term 'efficiency'.
Dit streven naar 'efficiency' kreeg een geheel andere betekenis toen Nederland, in
de periode van 1920 tot 1923, werd getroffen door een economische depressie. De
winsten van bedrijven waren in 1923 bijna gehalveerd ten opzichte van de winsten in
1920. Bedrijven kampten met afnemende winstmarges. De winst kon men niet vergroten door vergroting van de omzet. Men zocht naar een oplossingen om de winst
op haar oude peil terug te brengen. In veel gevallen bespaarde men op de arbeidskosten door het mechaniseren van menselijke arbeid. De term 'efficiency' stond in
deze depressiejaren bekend als bezuinigen. De volgende periode van 1923 tot 1929,
was voor de Nederlandse economie zeer gunstig. Het nationaal inkomen steeg jaarlijks met 5% [Zanden / Griffiths 1989]. In deze jaren was er een grote belangstelling
om een betere efficiency te bereiken via administratieve controle. De administratieve
taken die oorspronkelijk bestonden uit correspondentie, boekhouden en archiveren,
werden uitgebreid met het sturen, regelen, controleren en ondersteunen van de

34

prirnaire bedrijfsprocessen. De nieuwe taakstelling en een groeiende gegevensstroon:i, veranderde de administratie, van een 'noodzakelijk en niet produktief deel
van een bedrijf, tot een bedrijfsafdeling waar produktiviteitsverhoging te behalen
viel.
De grotere administraties werden zo complex dat ook daar een vorm van arbeidsorganisatie toegepast kon worden. Het wetenschappelijk bedrijfsbeheer gaf het antwoord om de gewenste veranderingen zo goed mogelijk door te voeren. Er waren
twee beroepsgroepen die belang hadden bij een betere de administratie. Accountants
wilden een beter controleerbare boekhouding. Ingenieurs wilden door middel van
administratieve controle, meer controle krijgen op de werkzaarnheden op de arbeidsvloer.

2.3.2.1 Accountants
De belangrijkste taak van de administratie was aanvankelijk het bijhouden van de
boekhouding. Boekhouding was het maken van aantekeningen van hetgeen gebeurde
binnen een bedrijf of organisatie. De leer van het boekhouden had zich van 1500 tot
1900 betrekkelijk langzaam ontwikkeld. De eerste vorm van systematisch boekhouden werd in 1494 beschreven door de Italiaanse monnik Luca Paciolo. Dit systeem
werd dubbel boekhouden, Italiaans boekhouden of Koopmansboekhouding,
genoemd. Elke transactie werd twee maal geboekt in dikke folianten: debet en credit.
Doordat een bedrag een keer gecrediteerd en een keer gedebiteerd werd, moest het
debetbedrag gelijk zijn aan het creditbedrag, zowel per boeking als totaal. Het systeem kenmerkte zich door een logische systematiek en een grote mate van geslotenheid. Het werd alom toegepast en leende zich voor elke organisatie.
Tegen het einde van de negentiende.eeuw bleek dat deze algemeen geldende leer
van het boekhouden steeds moeilijker was toe te passen. In fabrieken en grote instellingen vonden handelingen als in- en verkoop op verschillende afdelingen plaats en
het aantal te boeken gegevens werd steeds grater. Het dubbel boekhoud~n werd
hierdoor een vrij traagsysteem, dat soms wel een maand achter de feiten aanliep. Er
was behoefte aan een boekhoudmethode die sneller een eindverslag opleverde over
de financiele handelingen, en meer inzicht gaf in de dagelijkse gang van zaken. Dit
riep allerlei vragen op waar de leer van het boekhouden niet zonder meer een antwoord op kon geven. De wijze waarop boekhoudkundige aantekeningen tot stand
kwamen, moest worden verbeterd. Voor het management zou dit nieuwe mogelijkheden geven voor het maken van begrotingen en kostprijsberekeningen. De aandeelhouders van een bedrijf hadden veel belang bij een goed gevoerde boekhouding. De
boekhouding moest een correct financieel eindverslag van een bedrijf opleveren,
zodat de financiers meer inzicht kregen in de manier waarop de bedrijfsleiding hun
investeringen gebruikte. Alleen een onafhankelijk boekhouder genoot voldoende
vertrouwen voor het maken van een onafhankelijk financieel eindverslag. De behoefte van de aandeelhouders werd beantwoord door vijfboekhouders die zich in 1883
· verenigden tot de eerste vereniging van onafhankelijke boekhouders 'Bureel van
boekhouding Confidentia'.
Directe aanleiding voor een onatbankelijke controle van de boekhouding, was het
Pincoff-schandaal. De Rotterdamse zakenman Lodewijk Pincoffveroorzaakte in
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1879 het grootste financiele debacle van de negentiende eeuw. Hij vluchtte nadat hij
van zijn financiele koninkrijk een geweldige chaos had gemaakt, zwaar had gefraudeerd en tallozen in zijn val had meegesleurd. De oorzaak was een gebrek aan controle. Zijn twee boekhouders hadden het werk niet gedaan zoals zij hadden moeten
doen. Hun werk bestond uit niet meer dan het registreren van financiele gegevens in
een zogenaamde koopmansboekhouding.
De leden van 'Confidentia' vonden dat zij de aangewezen personen waren om
boekhoudingen te controleren. 'Confidentia' beoogde werkzaamheden van comptabele en controlerende aard, met onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. De onafhankelijke boekhouders kozen de Engelse naam accountant voor hun
beroep. Het beroep van accountant was niet beschermd, waardoor er een zekere
wildgroei was van het aantal boekhouders zich voor accountant uitgaf. De redactie
van De Accountant gafin 1895 als comrnentaar op de wildgroei: "Jongelieden, kersversch van het examen voor boekhouden, lieden zonder ervaring, zonder praktijk,
zelfs antecedenten, naar wie niet eenmaal kan geinformeerd warden, tenzij dan
naar hun gedrag op school - zulke personen begonnen zich in couranten boudweg
voor accountant uit te geven." [Vries 1985, p. 39]. Om het beroep wettelijk te
beschermen, werd een beroepsvereniging opgericht. Dit was in 1895 het Nederlands
Instituut van Accountants, NIV A. Hun doelstelling was de stand van de accountants
in Nederland te organiseren, propaganda maken voor het werk van accountants en te
streven naar een wettelijke regeling van het beroep van accountant als controleur van
boeken en rekeningen, liquidateur en administratief expert [Vries 1985, p. 44]. In
1915 werd de eerste accountants ingesteld binnen de kort tevoren (1913) opgerichte .
Nederlandsche Handels-Hogeschool te Rotterdam.
accountants wilden de controle op een boekhouding optimaliseren door het
boekhouden zelfte verbeteren. "Het boekhouden, tot het laatste decennium van de
negentiende eeuw in Nederland nog niet verder gekomen dan "een kunst, beter
gezegd een kunstje of handigheid", evolueerde tot accountancy. Vanuit de nieuwe
wetenschap werd gewezen op het nauwe verband dat tussen de bedrijfsorganisatie,
de kostprijsberekening en de boekhouding moest bestaan " [Bloemen 1988, p. 86].
De eerste vereenvoudiging van de boekhouding was de invoering van hulpboeken.
Uit de hulpboeken werd het totaal per dag, week ofmaand, in het grootboek overgebracht. De essentie van dit sys- - - -·- - - - - .
teem was dat de financiele handeBoekingsstukken
lingen (inkopen, verkopen, betalingen, etc.) dagelijks in chronologische volgorde werden geboekt
Hulpboeken
. Bljboeken
in enkelvoudige dagboeken, zoals
een inkoopboek, een verkoopboek
en een kasboek. Het voordeel van
Journul
dit systeem was dat de schrijvers
van de hulpboeken geen kennis
van het dubbel boekhouden nodig
,___cro_o_t-boe_k
hadden. Deze kennis was alleen
nodig voor het overbrengen van
Figuur 26. Schema dubbel-boekhoudsysteem.
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de resultaten van de hulpboeken naar het grootboek.
De tweede verbetering van de boekhouding was het gebruik van ~et kaartstelsel, .
waarbij boekhoudkundige aantekeningen op losse kaarten werden genoteerd. Het
bijhouden van de kaartstelsels was nog eenvoudiger als het bijhouden van de hulpboeken. Dit maakte een grotere arbeidssplitsing mogelijk met lager geschoold (en
dus goedkoper) personeel. Het gebruik van een boekhouding met hulpboeken en een
kaartstelsel, gaven sneller inzicht in de financiele toestand van een bedrijf De kans
op het maken van foutieve boekingen was kleiner, en een accountant kon de boekhouding beter controleren.

2.3.2.2 lngenieurs
Van de produktievloer kwam een andere beroepsgroep die van invloed is geweest
op het verbeteren van de administratie. Op de produktievloer werden steeds meer
machines gebruikt, die vanwege de hoge investeringskosten optimaal gebruikt moesten worden. De nieuwe technologie stelde het bedrijfsmanagement voor grote
vragen. De kwaliteit en snelheid van de produktie werd bepaald door de inzet van
alle produktiemiddelen, en niet meer alleen door het vakmanschap van de individuele
arbeider. De optimale inzet van arbeiders en machines werd in de praktijk verkregen
door opdeling van het produktieproces in voorgeschreven deeltaken. V 66r de .·
mechanisering konden arbeiders zelfstandig beslissingen nemen over de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Het steeds ingewikkelder wordende
produktieproces was voor het management aanleiding om het organiseren van de
werkzaamheden in eigen hand te nemen. Om dat te kunnen bereiken moest het
management inzicht krijgen in het produktieproces. Dit werd de taak van de ontwerpers en beheerders van de machines: de ingenieurs.
De meest invloedrijke stap binnen het streven naar een betere vorm van management, deed de Amerikaanse ingenieur Frederick W. Taylor (1856 - 1915). Taylor's
doelstelling was om, via wetenschappelijke weg, te bepalen hoe men verspilling van
menselijke arbeidskracht kon voorkomen en zo een hoog mogelijke produktiviteit
kon bereiken. Zijn boek Shop Management uit 1903 gaf aan hoe een efficientere
produktie te bereiken was. De aanpak bestond uit analyses van orders, tijdstudies
van hand- en machinewerk, planning van produktie, orderverwerking, voortgangscontrole, kostprijsberekening, enz. In het boek The Principles of Scientific Management uit 1911, gafTaylor zijn voomaamste principes van een wetenschappelijke
bedrijfsvoering: de organisatie scheiden van het produktieproces en kennis en kunde
losmaken van de arbeiders; het scheidende scheiding tussen uitdenken en uitvoeren;
het gebruik van het kennismonopolie bij het management om iedere stap van het
produktieproces en de uitvoering ervan te beheersen.
De gedachten van Taylor waren bron van maatschappelijke discussies en botsingen, met aan de ene kant het management en aan de andere kant de arbeiders. Elke
groep interpreteerde het Taylor-stelsel op hun eigen wijze. Voor het management
was het stelsel bruikbaar om controle te krijgen over het produktieproces en daarmee over de arbeiders. De ingenieurs zagen het stelsel als een methode om produktiemiddelen optimaal in te zetten,. en tegelijkertijd hun positie tegenover het management te versterken door het verworven inzicht in de produktie. Voor de arbeiders
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betekende het stelsel het verlies van hun arbeidstaak:beheersing, wat echter gecompenseerd werd door kortere werktijden en hogere lonen. Al deze discussies, en de
daarbij behorende publiciteit, waren het begin van een brede belangstelling voor
nieuwe management-methoden die langs wetenschappelijke wijze de produktiviteit
vergrootten. Gemeenschappelijk was het geloof in rationalisering: dat de door het
verstand uitgedachte werkwijzen beter waren dan de op ervaring gebaseerde.
Het Scientific Management werd gezien als een bruikbaar middel om een efficientere organisatie te bereiken. De grootste propagandist van het Taylorisme in Nederland, was J.G.Ch. Volmer (1865-1935). Volmer was een van de grondleggers van de
systematische studie der accountancy en werd in 1909 buitengewoon hoogleraar in
de bedrijfsleer en het boekhouden aan de Technische Hoogeschool te Delft. Het inzicht begon daar veld te winnen dat, naast de vervaardiging van machines, de uitvoering van projecten op allerlei gebied vanuit het technische-wetenschappelijk standpunt moest worden gezien. De overheid, bedrijfsmanagement en vakbonden kregen,
door Volmers publikaties over het werk van Taylor, interesse voor wetenschappelijk
bedrijfsbeheer. Volmer beschouwde de leer van Taylor als een bron waaruit hij zijn
eigen ideeen kon combineren met die van Taylor's navolgers. Zijn doelstelling was
om een bedrijfsleer te ontwikkelen die de bedrijfsproduktiviteit zou verhogen.
De toepassing van Taylor's systeem in de praktijk kwam van het eerste ingenieursadviesbureau dat zich speciaal toelegde op het verbeteren van organisaties. De
oprichters van het OAB (Organisatie Advies-Bureau) uit 1920, waren de oudstudenten van Volmer, E. Hijmans en V.W. van Gogh. Zij baseerden hun adviezen
op de belangrijkste elementen uit het Scientific management. Hun adviezen brachten
vaak: een verhoging van de produktiviteit omdat zij tegelijkertijd technische en
organisatorische verbeteringen aanbrachten, het toezicht verscherpten en een striktere taakverdeling invoerden.

2.3.3 Verbeteren van de administratieve organisatie
De belangstellenden voor de efficiency vormden een intellectuele beweging, waarvan het NIVE een van de belangrijkste uitingen was. Dit 'Nederlands Instituut voor
Efficiency' werd opgericht in 1925. Het NIVE werd geboren uit een algemeen
gevoelde behoefte aan het verhogen van de produktiviteit van bedrijven, dienstverlening en overheid, wat men wilde bevorderen door wetenschappelijke leiding. Het
instituut verbond mensen uit de accountancy, organisatiebureaus en overheid. De
leden van het NIVE hadden grote invloed op de denkwijze omtrent het bereiken van
maximale efficiency. Cruciaal waren niet zozeer de ideeen die de beweging naar
buiten bracht, maar het feit dat de vereniging de belangrijkste vertegenwoordigers
van de bedrijfsleer bijeen bracht. De directe contacten tussen de leden zorgden
ervoor dat theorieen in de bedrijfsleer zich sneller verspreidden dan voorheen. De
theorieen werden verenigd tot een bedrijfsleer die voldoende middelen hood om in
elk bedrijf of organisatie problemen op te lessen. Ben van de problemen was het
verbeteren van de administratieve orgaru.satie.
De efficiency-beweging deed veel aan het verbeteren van administratieve methoden. De bestaande methoden werden voor het eerst variabel gesteld, of wel opnieuw
gedefinieerd naar verschillende theorieen waaruit men een keuze kon maken.
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De gemeenschappelijke noemer van deze theorieen was de inrichtingsleer. In 1922
formuleerde Sparrius de inrichtingsleer als: "Een wetenschappelijke verklaring of
methodische uiteenzetting van hetgeen wij van het gebeuren in een bedrijf moeten
weten, van de wijze waarop wij tot die kennis moeten komen en van de vorm waarin
wij die kennis moeten doorgeven aan de belanghebbenden bij de bedrijfsexploitatie" [Starreveld 1955, p. 7]. Het ging niet alleen om de eigenlijke boekhouding, maar

ook om de inrichting van het gehele administratieve apparaat tot regeling, beoordeling en verantwoording van het totale bedrijfsgebeuren. De inrichtingsleer schonk
veel aandacht aan de inteme controle van een bedrijf. In de bedrijfspraktijk werd <lit
verkregen door een zekere rationalisering van arbeid toe te passen.
De nieuwe bedrijfsleer liet zien dat het gebeuren binnen het gehele bedrijfbeschouwd kon worden als een proces. Een proces dat men kon rationaliseren en vastleggen in schema's en normstelsels. Complexe taken die door hoog opgeleid personeel werden uitgevoerd, werden opgesplitst tot eenvoudiger taken die door lager
opgeleid, en daardoor goedkoper, personeel kon worden uitgevoerd. De administraties van bedrijven waren steeds ingewikkelder geworden door de groei van het aantal
taken. Rationalisering van de administratie gaf een beter inzicht in de werkzaamheden die werden uitgevoerd. Administratieve taken die onder een gemeenschappelijke noemer vielen, werden in een aparte bedrijfsafdeling geplaatst. Er ontstonden
administratieve afdelingen zoals de postkamer, de verkoop en de boekhouding.
Door het rationalisering en schematisering kwamen bepaalde taken aan het licht
die beter uitgevoerd konden worden met behulp van machines. Het schrijven van
adressen bijvoorbeeld, kon veel sneller en goedkoper uitgevoerd worden met behulp
van een adresseermachine. In de boekhouding konden bedragen opgeteld worden
met telmachines en boekhoudmachines, zodat er geen behoefte meer was aan een
boekhouder die goed kon hoofdrekenen. Mechanische hulpmiddelen als adresseermachines, typemachines en boekhoudmachines hadden al snel hun bestaansrecht
binnen de administratie. Vanaf de jaren twintig groeide in Nederland de belang- ·
stelling voor de kantoormachines. De voorstanders van administratieve mechanisering, organiseerden tentoonstellingen om een zo breed mogelijk publiek bekend te
maken met de mogelijkheden van de kantoormachines.
2.3.4 Propaganda voor mechanisering
De kantoormachinebranche profiteerde sterk van belangstelling voor administratieve verbeteringen en de behoefte aan mechanische hulpmiddelen. In 1923 organiseerde de kantoormiddelenhandel een tentoonstelling over hun produkten. Het doel
van de tentoonstelling was om bedrijven kennis te laten nemen van de nieuwste
Amerikaanse ontwikkelingen en "Het toverbegrip 'efficiency', dat uit Amerika was
overgewaaid en razendsnel Europa aan het veroveren was. Het kantoor was in
opmars ... en van de weinige branches, die perspectiefvoor ogen had.den, was de
kantoormiddelenbranche een koploper" [Marx 1983, in Kantoor & Efficiency mei
1983, p. 30]. Op de tentoonstelling werd een breed assortiment aan machines en
methoden getoond. De aankondigingszin voor deze, eerste 'Tentoonstelling van
modeme kantoormiddelen voor Fabrieks- en Kantooradministratie FEKA' op 29
september 1923, luidde: "De buitengewoon moeilijke omstandigheden, waaronder
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handel en nijverheid gebukt gaan, maken het dringend noodzakelijk a/le middelen
. aan te wenden om zo zuinig en doe/treffend moge/ijk te werken. Ten aanzien van
kantoor-, magazijn- en fabrieksadministratie zijn in de /aatste jaren een groot
aanta/ werkwijzen ingevoerd, waarbij op grote schaa/ gebruik werd gemaakt van
a/ler/ei hulpmiddelen, welke enerzijds ten doe/ hebben mense/ijke arbeid te besparen, anderzijds het beheer meer overzichte/ijk en ste/se/matig te maken. Mits toegepast met kennis van zaken, kunnen deze werkwijzen tot zeer gunstige resultaten
/eiden in ondememingen van a//erlei aard en omvang".
Dat de promotie voor machines effect had, bleek op de 'Efficiency' Tentoonstelling van 18 tot 27 maart, in 1926 te Amsterdam. Deze tentoonstelling liet een antler
beeld zien dan drie jaar terug. De bezoekers waren bekend met de nieuwe administratieve hulpmiddelen, en konden zich zelf een oordeel vormen over de voor- en
nadelen. J.A. Ruys van Ruys' Handelsvereniging, beschreef de gewijzigde aard van
de belangstelling aldus: "Bij vroegere gelegenheden kwam een groot dee/ der bezoekers we/iswaar met be/angstelling, doch vooral met de gedachte dat men kwam
kijken naar curieuze dingen, waarvoor ons land nog niet zo zeer in aanmerking
kwam ... Thans is echter gebleken dat de idee van mechanisatie der administratie
groote schreden voorwaarts heejt gemaakt, doordat de zakenman de noodzaak van
verbetering op administratief gebied vo/komen inziet en zich meer en meer moeite
geeft een goede toepassing voor zijn bedrijf te vinden. " [Ruys 1926].
Een tentoonstelling van een antler karakter vond enige maanden later plaats, van
19 juni tot 19 juli. Ze was georganiseerd door de vereniging van ambtenaren der
gemeentefinancieen en werd ondersteund door het Nederlandsch instituut van
accountants en vele andere instanties. Deze T.O.P.A. (Tentoonstelling op het gebied
van de Openbare en Particuliere bedrijfsadministratie) had vooral een voorlichtende
taak. De aankondiging luidde: "In het programma wordt de gebeurtenis gekenmerkt
a/seen studie-tentoonstel/ing, bestemd om door bee/den uit de praktijk proefondervindelijk aan te tonen welke verbetering, vereenvoudiging en besparing in de
bedrijfsadministratie is verwezenlijkt door modeme method.en in toepassing te
brengen ". De bezoekers werd gelegenheid geboden om kennis te nemen van hoe
anderen werkten, met welke hulpmiddelen en met welk resultaat. Het bevorderen
van het gebruik van kantoormachines vormde slechts een onderdeel van deze tentoonstelling. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ruys' Handelsverenigi.ng, met
haar monopoliepositie bij de overheid en grote ondememingen, als enige exposant
voor kantoormachines werd toegelaten. [Marx 1983, in: Kantoor & Efficiency
september 1983, p. 16].

2.3.5 Succesvolle invoering van de adresseermachine
De eerste adresseermachines die in Nederland verkocht werden, waren afkomstig
uit Amerika. De fabrikanten exporteerden hun machines naar Europa en maakten
hierbij, afhankelijk van de marktgrootte, gebruik van bestaande handelsbedrijven of
van een eigen vertegenwoordiging. In Nederland werden de machines verkocht door
de kantoormiddelenhandel. Addressograph werd vertegenwoordigd door Ruys' Handelsverenigi.ng, Elliott en Belknap door Blikman & Sartorius, en Adrema (vanaf
1914) door H.A. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij. De handelsbedrijven
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richtten hun activiteiten vooral op de grote kantoren, die voor de Eerste Wereldoorlog nog vrij zeldzaam waren. Bij de kleinere kantoren voelde men nog geen
behoefte om mechanische hulpmiddelen te gebruiken.
De eerste afhemers van adresseermachines waren bedrijven met een grote administratieve afdeling, en bedrijven die regelmatig een grote hoeveelheid post verstuurden. Dit waren banken, verzekeringsmaatschappijen en nutsbedrijven. Bij verzekeringsmaatschappijen bestonden omstreeks de eeuwwisseling al grote administratieve
afdelingen waar de eerste mechanische hulpmiddelen werden ingevoerd: "De mechanisch meer geavanceerde machines, die vanaf 1910 daadwerkelijk in gebruik
kwamen voor he t eigenlijke kantoorwerk waren factureer- en adresseermachines"
[Gales 1986, p. 178].
Door de rationalisering van de administratie bestond er een groeiende behoefte aan
mechanische hulpmiddelen. Producenten bouwden zeer verschillende machines, zowel in uiterlijke vormgeving, als in mechanisch principe. Elle beschikbaar apparaat
werd door de markt uitgeprobeerd en vergeleken met andere apparaten. Veel van de
machines waren niet succesvol. Concurrenten maakten betere machines of de markt
had er eenvoudig (nog). geen behoefte aan. Het resultaat was dat maar enkele modellen succesvol waren, en een grote acceptatie in de markt vonden. Dit was zo bij de
typemachine, waar van alle verschillende types, de machine met Qwerty toetsenbord
en bovenaanslag overblee£ Bij de adresseermachines was het niet anders. De adresseermachines wai-en gebaseerd op druktechnieken die, in een andere context
geplaatst, toepassing vonden voor het adresseren van post. Tussen 1870 en 1930
evolueerde de technologie van de adresseermachines, van eenvoudige afdrukapparaten naar systemen die een grote hoeveelheid gegevens konden verwerken.
De techniek van het adresseren was na 1900 betrouwbaar en kon een grote
variatie aan gegevens vastleggen en met hoge snelheid afdrukken. Van alle beschikbare systemen werden de systemen met losse adresplaatjes geaccepteerd door de
gebruikers. Hiervan waren twee afdrukprincipes succesvol: de metalen plaatjes voor
grote adresbestanden, en de stencilplaatjes voor kleinere bestanden. De adresseermachine vond rond 1920 zijn definitieve plaats en bestaansrecht in administraties. De
machine was een vanzelfsprekendheid, die weinig vragen opriep omtrent het gebruik
ervan; als men veel te adresseren had, dan gebruikte men de adresseermachine. De
fabrikanten onderscheidden zich van ellcaar op het gebied van de prijs, functionaliteit,
marketing en service.
·
Een belangrijke technische ontwikkeling, die door de gebruikers werd gei'.nitieerd,
vond plaats in Nederland. In 1920 vroegen Nederlandse verzekeringsmaatschappijen
om een apparaat waarmee men lijsten kon bedrukken met Adrema adresseermachines. Zo'n soort apparaat bestond nog niet omdat het niet direct te maken had
met de verzending van post. De leverancier van de machine, H.A. Kramers & Zoon's
Handelmaatschappij, besloot daarom zelf een lijstapparaat te ontwikkelen. Het hoofd
van de Kramers' technische dienst, Fr. van der Laan, ontwikkelde een lijstapparaat
en adresplaatjes met ruiters en ponsnokken. Van der Laan gaf zijn uitvinding aan
Adrema, die er in 1923 een octrooi-aanvraag voor indiende. Als dank voor de uitvindingen beloonde Goldschmidt (de directeur van Adrema) Van der Laan met een
gouden horloge. De vinding van het lijstapparaat werd daarna overgenomen door
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Addressograph. De eerste adresplaatjes met meerdere selectieruiters, de Adrema Rplaatjes, kwamen in 1929 op de markt.
De verkoop van de machines aan verschillende bedrijven in verschillende bedrijfstakken verliep zeer voorspoedig. Addressograph had in 1927 al 150.000 adresseermachines verkocht, varierend van eenvoudige handbediende apparaten tot volautomatische elektrische adresseersystemen met twee miljoen adresplaatjes (bij John
Magnus cy.). De accountant Perley Morse beschreef de situatie in Amerikaanse
bedrijven als: "Who would /unle thought, a decade ago, that there would be in the
office of big business, a machine that would tum out in a continuous operation
8400 bills in an hour. In/act who would have thought that one corporation would
be sending out 500,000 bills monthly? It would be impossible for such a corporation to issue its bills without the aid of a high speed printing and addressing
machine. At the Comptroller General's office, the old pen method of addressing
envelopes containing bulletins, ciculars, and various correspondence, has
practically been displaced by the addressing machine" [Morse 1932, p. 28].

2.3.6 Motieven voor gebruik
W aarom waren de adresseermachiries zo succesvol? Om hier een bevredigend antwoord op te geven is het onvoldoende om te wijzen op de technische mogelijkheden
en de verkoopcijfers van de machines. Een betere verklaring wordt gevonden door
het perspectief van de vraag te verplaatsen naar de gebruiker van de machines. Wie
waren de gebruikers, en waarom en waarvoor werden de machines gebruikt?
De potentiele gebruikers van de adresseermachine waren alle bedrijven die regelmatig een grote hoeveelheid post verstuurden. De eerste gebruikers waren overheidsinstellingen, verzekeringsbedrijven, banken, gro_te handelsfi.rma' s, transportbedrijven, treinmaatschappijen en gas- water- telefoon- en elektriciteitsbedrijven. De
post van deze bedrijven werd voorheen geadresseerd met de hand of typemachine.
Een groei in de uitgaande post werd opgevangen door personeelsuitbreiding. Een
voorbeeld van deze groei was de situatie bij de Gemeente Telefoon in Amsterdam.
Het aantal in- en uitgaande brieven steeg daar in de periode 1897 - 1935 van 1973
tot 13032 per jaar. De grootste groei was bij de afdeling expeditie, waar in 1897 niet
meer dan enkele duizenden nota's en andere uitgaande stukken werden verstuurd. In
1935 waren dit erjaarlijks meer dan 300.000. De belangrijkste motieven van de
gebruikers voor het aanschaffen van een adresseermachine, waren kostenbesparing
en andere toepassingsmogelijkheden. Een ander motief was een grotere regelmatigheid in de administratie. Men hoefde niet een groot deel van het kantoorpersoneel in
te zetten voor het schrijven van adressen, waardoor de dagelijkse arbeid bleef liggen.
2.3. 6.1 Kostenbesparing
De voorstanders van mechanisatie legden vooral de nadruk op de kostenbesparing
die met machines behaald kon worden. Bij het gereedmaken van de post, was het
machinaal adresseren, bij een bepaalde hoeveelheid adressen, goedkoper dan handmatig adresseren. Het aantal te gebruiken adresplaatjes, was bepalend voor het type
machine dat men nodig had. Het blad Industrielle Psychotechnik gafin 1933 een
rendements-analyse van het adresseren: ''Voor het adresseren met de hand en een
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gewone pen heeft men 54 seconden per adres nodig, met een vulpen gebruikt men
35 seconden per adres, terwijl de schrijfmachine er in doorsne~ 39,5 seconden
over doet. Met de adresseermachine bereikt men al heel spoedig een snelheid van
2000 adressen per uur. De handadresseermachine is rendabel zolang men niet meer
dan 5000 plaatjes te bewerken heeft. Boven de 5000 plaatjes is de aanscha.ffing van
een elektrische adresseermachine praktischer en voordeliger. Voor elke adresseermachine mag aangenomen warden, dat het rendement absoluut voldoende is indien
van elk plaatje per jaar 10 tot 15 afdrukken gemaakt warden". [Novaka-archief]
Er werd vooral op de loonkosten bespaard. Een berekening van deze kostenbesparing gaf De Kantoormachinegids: "Een uitgever heeft 25. 000 abonnees op een
bepaald weekblad, waarvan er 10. 000 hun blad per post toegezonden krijgen. Zelfs
met een eenvoudige elektrische adresseermachine en een persoon voor bediening
kan deze hoeveelheid adressen in hoogstens vijf uren warden afgedrukt. Voor het
schrijven met de hand of met de schrijfmachine van hetzeljde aantal adressen in
dezeljde tijd, dus een werkdag, zou men 10. 000 -+ (7 uren per dag x 100 adressen
per uur) = 14 a 15 manpersoneel nodig hebben" [KMG, december 1948, p.13].
Het Maandblad Administratieve Arbeid gaf in 1926 een voorbeeld dat de machines ook werkelijk werden gebruikt om op loonkosten te besparen. "Zo werden bij
een grate verzekeringsmaatschappij per maand 75. 000 kwitanties uitgeschreven
door ongeveer 45 mensen. Met behulp van de adresseermachine was er nog maar
werk voor acht bedienden ". Of deze mensen hun werk verloren, of ander werk
kregen, werd niet vermeld. Het handmatig adresseren was in elk geval niet het meest
geliefde werk op kantoor. De treffendste beschrijving over hoe men over het adresseerwerk dacht, staat in een Duits naslagwerkje over kantoormachines: · "Zu den
lastigsten und langweiligsten Arbeiten eines Betriebes gehort unbestritten das
einformige ausschreiben der Adressen" [Novaka-archief].

2.3. 6.1 Kostenbesparing
De voorstanders van mechanisatie legden vooral de nadruk op de kostenbesparing
die met machines behaald kon worden. Bij het gereedmaken van de post, was het
machinaal adresseren, bij een bepaalde hoeveelheid adressen, goedkoper dan handmatig adresseren. Met een adresseermachine kon de gebruiker een selectie maken uit
een magazijn en daarna de benodigde gegevens van een plaatje afdrukken. De adresseermachine was in veel gevallen een goed altematief voor de kaartsystemen. De
toepassingen die voorheen met de kaartsystemen werden uitgevoerd, werden na de
komst van de adresseermachine meer en meer uitgevoerd met deze machine. Het
aantal mogelijkheden was zo uitgebreid, dat er plaats was voor de adresseermachine
in elk bedrijf dat veel werkte met losse formulieren.
De verkopers van de adresseermachines maakten propaganda door voorbeelden te
geven van bedrijven die adresseermachines gebruikten. Ook de gebruikers van de
machines waren enthousiast over de gebruiksmogelijkheden van de machine. P.T
Lloyd, voorlichter van de Engelse postdienst, schreef: "De adresseermachine is in
een woord uw centrale klapper, uw adressenmateriaal, uw adressenschrijver en tot
op zekere hoogte uw boekhouder; ik ken geen andere kantoormachine met zulk een
oneindig aantal toepassingsmogelijkheden ". [Lloyd 1926].
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2.3. 7 Gebruik adresseersystemen
Een van de eerste bedrijfstakken die gebruik maakte van adresseersystemen, voor
andere taken dan het adresseren, was het verzekeringswezen. De maatschappijen
hadden grote clientenbestanden voor het bijhouden van de polissen. Op de adres~
plaatjes werden, naast de adresgegevens van de client, het polisnumrner en de poliskosten vastgelegd. De verzekeringsbedrijven gebruikten de adresseermachine voor
het maken van incassokwitanties en borderellen. De borderellen waren lijsten waarop
de NAW- (Naam Adres Woonplaats) en premiegegevens van de verzekeringshouder
waren gedrukt. De adresplaatjes werden met behulp van een selectie-apparaat geselecteerd naar agentschap. Aan de hand van het borderel, ook wel looplijst genoemd,
haalden de verzekeringsagenten persoonlijk de premie op bij de verzekeringshouders. Bij het voldoen van de premie werd de kwitantie afgegeven en een aantekening gemaakt op het borderel. Na hun ronde brachten de agenten de borderellen
samen met de opgehaalde premie terug naar het hoofdkantoor. De borderellen
werden daama gebruikt in de debiteurenadministratie.

Figuur 27. De 'machinekamer' van verzekeringsmaatschappij de Eerste Nederlandsche in 1913.

Morse gaf, op een haast poetische wijze, een beschrijving van de werkwijze bij een
'gemechaniseerde' bank: "In a room are a thousand or more steel filing cabinets, a
great battery of automatic addressing machines and a rapid fire squad of stencil
punchers. This is the adressing room. One million names, embossed on metal
stencils, are in the files of this room. From three to five girls are making stencils ·
upon an embossing machine to keep up with new customers and changing addresses. Every company's stockholders' list handled by the bank is here filed for
immediate use, whether for sending out checks, notices or proxies. Also the name of
every customer of the bank is here in the stencil files. Long lists ofprospective
customers, branch officials, foreign agents, etc., are filed away. One large machine,
specia//y designed, prints names and addresses on lists or envelopes at a speed of
17,000 per hour." [Morse 1932, p. 93].
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Bij de PTT in Engeland werden in 1926 alle adressen van telefoonabonnees
centraal geadresseerd vanuit het H.M. Stationery Office. Hier waren 4_7 Addressograph machines voortdurend aan bet werk om labels, enveloppen, lijsten en mandaten te vervaardigen, en om staten en formulieren van hoofden te voorzien. Er
waren 18 Graphotype machines voor het ponsen van 1,25 miljoen plaatjes. Om de
machines optimaal te benutten vond de adressering centraal plaats voor geheel
Engeland.
Bij de telegraafdienst deden adresseermachines dienst als middel om te besparen
op de telegrafeerkosten. Op de telegraafkantoren gebruikte men een speciale
Adrema adresseermachine, de zogenaamde monoprint-installatie, die bestond uit een
eenvoudige handbediende adresseermachine en een open kast met magazijnen adresplaatjes. De zijkant van elk
plaatje was zichtbaar en voorzien van
een codering. Dit zogenaamde telegram-adres werd toegewezen aan
bedrijven en instellingen die vaak een
telegram ontvingen. De zender van een
telegram behoefde alleen het telegramadres van de bestemming over te zenden, zodat een besparing werd bereikt
op de telegrafeerkosten. De telegrafist
aan de ontvangstkant selecteerde bet
,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. juiste adres door het juiste plaatje uit
Figuur 28 · Adresseermachine, zgn. Monoprint.
de kast te lichten, en er een afdruk van
Adrema.
te mak.en op het telegram. Op deze
wijze kon een telegram sneller bezorgd worden, met een kleinere kans op foutieve
bezorging door overschrij:ffouten. In Nederland werd deze machine gebruikt bij de
grootste telegraafkantoren in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Een
andere toepassing vond deze machine bij groothandelsbedrijven voor bet samenstellen van bestellijsten. Bij de Spar supermarkten ponste men van elk produkt een
korte omschrijving in een adresplaatje. Als men bet produkt wilde bestellen, dan
drukte men eenvoudig bet juiste adresplaatje af op een bestellijst.
Ook R.G. Ter Haak gafin 1927 enkele concrete voorbeelden van andere gebruiksmogelijkheden van een adresseersysteem in de administratie. Van speciaal belang
was de wijze waarop de machine voor bepaalde werkzaamheden gebruikt werd. Bij
de 'N. V. De Nederlandsche Spaarkas' te Amsterdam werden, met behulp van de
adresseersysteem, formulieren bedrukt die voor incasso en boekhouding bestemd
waren: "Zadra de kwitanties geschreven zijn, gaat men over tot het afdrukken van
de postborderellen. Men maakt daarbij gebruik van het lijstendrukapparaat en de
partiele afdekinrichting. De machine wordt dan zo gesteld, dat men eerst de naam
van de schuldenaar en zijn woonplaats invult. Bij deze bewerking zijn de drie onderste regels van het plaatje afgedekt, zodat daarvan geen afdruk ontstaat. Daarna
warden de drie bovenste regels afgedekt en geeft de machine van iedere post een
speci.ficatie, t. w. het totaalbedrag, de spaarkas-storting, de premie en de

45

incassokosten plus zegel. Alie regels komen met behulp van dit apparaat in regelmatige volgorde onder e/kander, doordat het borderel na elke regel waarop is
afgedrukt, automatisch een regel opschuift ".
De 'Gemeente-Bedrijven' te Maastricht gebruikten een adresseersysteem bij het
innen van rekeningen: "De naam en het adres, a/smede de zogenaamde 'vaste
bedragen ' worden gelijktijdig met de maand en het Jaartal op de kwitantie ajgedrukt. De 'vaste bedragen ' zijn op een daarvoor bestemde lijst ajgedrukt, die zo
vaak dit nodig is, wordt gecorrigeerd door de posten, waarin een verandering komt
in hun geheel van het eindbedrag van bedoelde lijst af te trekken en te vermeerderen met de opnieuw vastgestelde bedragen. Zonder administratieve rompslomp heeft
men dus iedere maand de gegevens voor de Joumaalpost. Het kohier wordt, voorzover het de naam en de woonplaats betreft, eveneens met behulp van het lijstendrukapparaat op de adresseermachine 'geschreven ', terwijl met carbonpapier dezeljde
gegevens op de incassolijst worden doorgeslagen. De overige kolomgegevens van
het kohier worden ingevuld en gete/d, gelijktijdig met het schrijven van de bedragen
. (gas, elektriciteit, water, totaa/ vaste bedragen, zegel en totaal schuldig) op de
kwitanties, door middel van de Elliot-,Fisher boekhoudmachine" [Haak 1927].
De gemeentewerken van 's-Gravenhage gebruikten in 1924 een Addressograph
adresseermachine voor de loonadministratie. Voor iedere werknemer werd een
. plaatje geponst met daarop zijn naam, weekloon, afdeling, nummer vakgroep en de
aard van het dienstverband. Dagelijks werden 6 A 700 dagtijdbriefjes bedrukt, die
door de werknemers na het werk werden ingeleverd. Het plaatje deed wekelijks
· dienst voor het bedrukken van loonzakjes en voor het maken van loonlijsten.
Vanaf het begin van de jaren twintig begon de mechanisering van Nederlandse
administraties. Aan het eind van het decennium was het een geaccepteerde manier
om te besparen op de loonkosten. De adresseermachine vond al aan het begin van
deze eeuw haar weg naar de grote administraties, die de machine aanvankelijk aangeschafte voor het adresseren van de post. Begin jaren twinti'g werd het aantal toepassingsmogelijkheden van de adresseermachines groter. De machines werden
voorzien van hulpapparaten als het lijstapparaat en deelafdruk, en de selectiemogelijkheden van de plaatjes werd verbeterd. Het aantal toepassingen in de administratie
was hierdoor in feite onbegrensd. De adresseersystemen waren overal bruikbaar
waar kleine hoeveelheden tekst herhaald werden afgedrukt. Voor elke toepassing en
omvang van adresbestanden waren er in 1930 machines te koop, die zo goed voldeden dat ze, in haast ongewijzigde vorm, tot in de jaren tachtig gebruikt werden.
De verdere technische ontwikkeling van de adresseermachine was vooral gericht op
speciale toepassingen, zoals het uitvoeren van statistische tellingen.
De nieuwe administratieve arbeidsmethoden brachten ook nieuwe mogelijkheden
voor het gebruik van de adresseermachine. Steeds meer organisaties gebruikten een
adresseersysteem voor het oplossen van hun organisatieproblemen in de administratie. Het gebruik .van de adresseersystemen in deze organisaties, wordt behandeld in
het volgende deel.
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DEEL II GROEI VAN EEN INDUSTRIE 1930-1970

3

Voor de meeste bedrijven was de aanschaf van een adresseermachine hoofdzakelijk bedoeld om de gr~ei van het aantal te versturen poststukken op te kunnen vangen. De groei van het aantal poststukken blijkt uit het groeiende volume poststukken
dat door de PTT, tussen 1880 en 1970, werd behandeld. Het grootste deel van de
post bestond uit drukwerk dat door bedrijven en instellingen werd verstuurd. Dit
drukwerk werd vanaf het begin van deze eeuw in toenemende mate geadresseerd
met behulp van adresseermachines. Het belangrijkste argument voor het gebruik van
de machines waren besparingen op de loonkosten en de tijdwinst die behaald werd
met mechanisch adresseren.
Volume door PTT behandelde posatukken 1880- 1970 (In miljoenen stuks)

■ Briatkaarten
■ Briavcn

totaal
■ Drukwcrk ~cluaief nieuW11bladen
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Figuur 29. Volume poststukken in de periode.1880-1970 [ Hogesteeger 1989].

3.1 BRANCHE ONTWIKKELING
De groei van het aantal adresseermachines ging geleidelijk tot na de Tweede
Wereldoorlog. Daarna werd deze groei explosief door de opkomst van direct mail.
Het bestond uit het verzenden van standaardbrieven die werden verzonden aan een
geselecteerde doelgroep. Elke brief was voorzien van een persoonlijke aanhef en
adres, zodat het voor de ontvanger leek alsof een bedrijf veel moeite had gedaan om
hem persoonlijk te bereiken. Het gebruik van direct mail werd gestirnuleerd door de
lage portokosten op drukwerk, die tot 1955 slechts eenvijfde was van de port voor
brieven. Met de direct mail kwam er een nieuwe vorm van een dienstverlening die
zich uitsluitend bezig hield met het verzamelen en verkopen van adressen. Deze
wijze van reclame maken was zeer succesvol totdat de ontvangers doorkregen hoe
de brieven tot stand kwamen. De ontvangers wierpen de direct mail brieven vaak
ongelezen in de prullenmand.
De adresseermachines die na de oorlog gebruikt werden voor het adresseren van
de post, verschilden niet veel van de machines uit de jaren twintig. Na 1930 was de
techniek aanwezig die nodig waren voor het adresseren van de post. De gebruikers
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hadden de machines geaccepteerd voor het adresseren van post. De fabrikanten van
adresseermachines hadden de innovatieve fase afgesloten en concentreerden zich op
de marketing van de machines. De industrie voor adresseermachines was volwassen.
De techniek van het adresseren was vrij eenvoudig en dat gaf andere bedrijven de
kans om de machines na te bouwen. De ontwikkeling van nieuwe machines werd
vooral gedaan door de drie grootste fabrikanten, Addressograph, Adrema en Elliott.
In 1931 fuseerden Addressograph en Multigraph tot Addressograph-Multigraph. In
1941 fabriceerde het bedrijf circa 40 verschillende modellen adresseermachines.
De Tweede Wereldoorlog was een keerpunt van het aantal fabrikanten van adresseermachines. Door de oorlog waren de verkopers van adresseermachines afgesloten
van de aanvoerlijnen uit het buitenland. De agenten en verkopers van buitenlandse .
machines gingen daarom zelfstandig produceren. De adresseermachines voor
metalen plaatjes waren van Addressograph of van Adremamachines afgeleid. Van
het merk Adrema afgeleide machines ontstonden tijdens de Tweede Wereldoorlog,
toen in verschillende landen de Adrema-agenten zelf moesten gaan produceren. In
Engeland ontstond zo uit Britisch Adrema de Bradma fabriek. In het neutrale
Zweden stichtten de agenten van Adrema, Carl Lamm AB, de Citograffabriek. De
Adreina fabrieken in Berlijn werden na de oorlog herbouwd met steun van Pitney
Bowes, een Arnerikaanse fabrikant van frankeermachines.
Eind jaren zestig verminderde de vraag naar mechanische adresseermachines. De
ontwikkeling was afgesloten en concurrentiegevallen speelden zich meestal af tussen
gelijksoortige machines in een beperkt aantal merken waarin elke soort was vertegenwoordigd. De adresseermachines ondervonden gezamenlijke concurrentie van
de computersneldrukkers, die adressen op zelfklevende etiketten op een kettingdrager afdrukten. De etiketten werden met daarvoor speciaal ontworpen machines
op de te adresseren stukken overgebracht. Het reliefplaatje kreeg nieuwe levenskansen door het gebruik voor identificatie, en voor het aantonen van kredietwaardigheid. Met dit ·gebruik deden ook het plastic plaatje en een nieuw soort.eenvoudige
afdrukmachine hun intrede. Addressograph legde zich bijzonder toe op persoonlijke
identificatiesystemen. Eind jaren zestig werden veel fabrieken van adresseermachines
gesloten of overgenomen door ondernemingen uit een andere branche. Farrington
bijvoorbeeld, een onderneming die zich toelegde op de produktie van machines voor
het lezen van gestyleerd schrift (Optical Character Recognition), nam Citograf en
Bradma (British Adrema) in 1968 over.

3.1.2 Adresseermachines uit Nederland
De branche van adresseermachines werd gedomineerd door een paar fabrikanten
waarvan de machines een wereldwijd afzetgebied hadden. De grootste waren
Addressograph-Multigraph, Adrema en Elliott. Andere fabrikanten produceerden
adresseermachines die vooral hun afzet vonden in het land van produktie.
In Nederland zijn twee fabrikanten van adresseermachines actief geweest: Hapee
en Favad. De Hapee adresseermachines waren eenvoudige adresseermachines die
vooral geschikt waren voor zuiver adresseerwerk. Favad produceerde adresseermachines voor adresseer- en andere administratieve werkzaamheden.
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3.1.2.1 Hapee
In Nederland produceerde de firma Hapee adresseermachines, die hoofdzakelijk
hun afzet vonden op de binnenlandse markt. Het familiebedrijf produceerde _tussen
1935 en 1975 een reeks eenvoudige adresseermachines voor het klein- en middenbedrijf en verzorgde daarbij het ponsen van metalen adresplaatjes.
Op 10 april 1920 begon Hermanus Hennink (geb. te Rotterdam op 16 september
1894) een kantoormachinehandel te Utrecht. Beginjaren dertig werkte Hennink aan
een verbetering van de bestaande adresseermachines voor metalen plaatjes. Het
resultaat was in 193 5 een adresseermachine waarbij het opvang-magazijn voor de
adresplaatjes dwars op de bewegingsrichting der plaatjes was geplaatst. De
uitwerpinrichting van de plaatjes was
eenvoudiger dan bij bestaande machines en de machine was kleiner zodat
hij op een tafel geplaatst kon worden.
De machine en de adresplaatjes
hadden veel overeenkomsten met de
eerste Adrema adresseermachines.
Hennink vroeg op 2 september 1940
Nederlands octrooi aan, wat direct
werd aangevochten door Adrema.
Adrema wilde, op grond van hun
Figuur 30. Hapee adresseermachine, 1939.
octrooirechten, verhinderen dat Hapee
adresseermachines zou gaan produceren. Deze poging mislukte zodat Hennink's
octrooi openbaar werd gemaakt op 15 februari 1944 onder octrooinummer 56637.
De machine gebruikte specifieke metalen adresplaatjes die niet uitwisselbaar waren
met andere merken.
Om de machines in grote aantallen te produceren, richtte Hennink op 28 maart
1944 een nieuw bedrijf op onder de naam Hapee (vermoedelijk: Hennink Adresseermachines Ponsinrichtingen en Export -JK) Adresseermachine Maatschappij C.V.,
Nachtegaalstraat 60 Utrecht. De activiteiten waren export, klein- en groothandel in
adresseermachines, ponsinrichtingen van adresseermachines alsmede afstelinrichtingen van adresseermachines. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was voor Hapee
een gunstige aanvangsperiode. Tijdens de oorlog was de aanvoer stilgevallen van
buitenlandse adresseermachines en adresplaatjes. Hapee had in de naoorlogse jaren
een monopoliepositie op de Nederlandse markt. Dit kwam doordat Hapee in staat
was om, als enige fabrikant, een onbeperkt aantal adresseermachines te leveren. De
potentiele kopers vonden dat de prijs van de machines te hoog was, en grote
bedrijven en instellingen hadden behoefte aan een bijpassende ponsmachine, die niet
door Hapee werd geleverd. Gebruikers die perse een adresseermachine nodig
hadden, konden kiezen tussen een tweedehands machine, of een machine van Hapee.
In catalogi van kantoormachines en in lesboeken voor administratieve methoden,
werd in deze periode ruime aandacht geschonken aan de machines van Hapee.
Hennink was zo overtuigd van de kwaliteit en concurrentiekracht van zijn machines, dat hij wilde gaan exporteren. Hiertoe werden tussen 1947 en 1950 drie procuratiehouders aangesteld die zich bezig hielden met de buitenlandse correspondentie

49

en export. De pogingen om grote exportorders binnen te halen waren niet zo
succesvol. De concurrentie van buitenlandse merken was groot omdat de buitenlandse fabrieken hun produktie weer op het oude peil hadden. De dne procuratiehouders
verloren op 3 februari 195 5 hun volmachten, toen zij werden vervangen door een
nieuwe exportcorrespondent.
Hapee verhuisde, op 1 oktober 1958, naar een groter pand op de Montgomeryweg
9-17 te Soesterberg. De nieuwe doelstelling was de fabricage, onderhoud, in- en verkoop van adresseermachines, en het verzorgen van ponswerk in de ruimste zin van
het woord. De firma werd geleid door directeur H. Hennink en zijn dochter, Francina
Klosters-Hennink, in de :functie van adjunct directeur. Hapee had inmiddels vier
modellen adresseermachines die in bijna ongewijzigde vorm tot in de jaren zeventig
te koop waren.
Hapee richtte haar verkoopactiviteiten vooral op het Nederlandse verenigingen en
het klein- en middenbedrijf De adresseermachines van Hapee waren hiervoor speciaal bedoeld en het aantal verschillende modellen en de uitbreidingsmogelijkheden van
de machines was beperkt. Van elke machine was zowel een door hand als een door
motor aangedreven versie te koop. De machines verwerkten speciale Hapee-plaatjes
die als enkelvoudig plaatje, en als plaatje met een tweeregelige indexstrook langs de
bovenzijde werden geleverd. Accessoires waren een lijstapparaat, een papierrolhouder, afueembare instelbare aanleg en automatische repeteerinrichting. Bij het
afdrukken van de adresplaatjes vond visuele selectie plaats met gekleurde celluloid
ruiters die in de rand van het adresplaatje geplaatst waren. Als uitbreidingsmogelijkheid waren een lijstapparaat en een inrichting voor het afdrukken van datum of
andere tekst beschikbaar.
De eigenlijke kemactiviteit van Hapee was het ponsen van metalen adresplaatjes.
De klanten van Hapee beschikten door hun geringe bedrijfsomvang niet zelf over een
kostbare ponsmachine. Hapee ponste de door de klanten opgegeven teksten in de
adresplaatjes. Hapee ponste niet alleen de eigen plaatjes, maar ook metalen adresplaatjes van Adrema en Addressograph. De ponsservice was voor de gebruikers een
voordelige wijze om adresplaatjes te ponsen. Nadeel was de lange levertijd van gemiddeld vier weken.
De nieuwe fabriek in Soesterberg kon meer adresseermachines produceren dan
waar er in Nederland vraag naar was. Hennink probeerde de afzet te vergroten door
opnieuw contacten te leggen met buitenlandse handelaren van kantoormachines.
Tussen 1958 en 1959 voerde Hennink een uitgebreide buitenlandse correspondentie.
De concurrentie van Addressograph en Adrema bleek groot. Enige reacties van
buitenlandse contacten:
" Wij zijn zeer geinteresseerd in de exclusieve vertegenwoordiging van uw .finna
in Portugal. Wij verkopen al jarenlang vergelijkbare apparatuur in Portugal en we
beschikken over een goed reparatie-atelier. "
"Wij zijn zeer geinteresseerd in uw lijn van adresseennachines. Wij kunnen uw
machines over het hele land verkopen mils wij als enige vertegenwoordiger van uw
.finna in de USA zijn. Kunt u ons een machine en reclame- en foldennateriaal toesturen? U hebt ons niet meegedeeld hoe u wilt delen in de .financiele risico 's voor
het promoten en distribueren van een onbekend produkt. Een groot aantal kleine
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veranderingen moeten aan uw machines gemaakt worden om aan de eisen van de
markt te voldoen. Uw ~achines zouden bijvoorbeeld moeten worden voorzien van
een automatische ejector voor enveloppen ofpapier, zoals bij de AddressographMultigraph machines. "
"Wij zijn niet geinteresseerd in uw produkten omdat wij de directe importeurs
zijn in Zuid-Afrika van een volledige reeks artikelen van Addressograph met een
concurrerende prijsstelling. "
"Er is in Bolivia een Hapee machine bekend, ajkomstig uit Canada, die echter
zonder adequate pons machine niet gebruikt kan warden. "
" Wij hebben geen moeite met het verkopen en service verlenen van adresseermachines in Griekenland. Graag hebben wij antwoord op de volgende vragen: In
uw catalogus stond geen ponsmachine. Voor een succesvolle ontwikkeling is het
noodzakelijk om een ponsafdeling in te richten voor de dienstverlening aan de
klanten. Wij moeten concurrentie verwachten van Addressograph-Multigraph,
Adrema en Bradma, merken die al jarenlang gevestigde namen zijn. "
Hennink ging niet in op de adviezen van zijn buitenlandse contacten. De adresseermachines van Hapee bleven onveranderd en het bedrijfheeft nooit een eigen ponsmachine gefabriceerd. De export van de machines werd geen succes omdat Hapee niet
in staat was om voldoende service te verlenen aan buitenlandse afuemers. Het archief
van Hapee bevat echter wel een ontwerp voor een brochure voor de verkoop van
Hapee adresseermachines onder de naam DBM Dashagraph. Het betreft hier Hapee
machines die in de Verenigde Staten vertegenwoordigd werden door Dashew
Business Machines Inc. te Los Angeles. Dit was mogelijk een begin van een samenwerking, maar het is niet duidelijk of deze is voortgezet.
Op 25 september 1962 overleed H. Hennink. Zijn dochter werd directrice, bijgestaan door haar moeder Chr. Hennink-Koene als vennoot. Schoonzoon I.A.
Klosters, werd in 1970 aangesteld als procuratiehouder.
In de jaren zeventig ondervond Hapee de gevolgen van de geringere behoefte aan
adresseermachines en daarmee samenhangende ponsactiviteiten. Per 10 juli 1979
werden de activiteiten van Hapee uitgebreid met Hapee Kantoorantiek: Groot- en
kleinhandel in antieke en moderne kantoormeubelen en accessoires; en algemeen
antiek en kunst. Mevrouw Hennink-Koene overleed op 28 augustus 1980. Uit een
enquete, uitgevoerd in 1985 door de Kamers van Koophandel te Amersfoort, bleek
dat er bij Hapee twee tot vier personen werkzaam waren. In 1987 waren er geen
personen meer werkzaam en Hapee werd op 1 november 1988 uitgeschreven uit het
handelsregister.

3.1.2.2 H.A. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij: Favad
Tot 1925 was Ruys' Handelsvereniging de belangrijkste leverancier van adresseermachines in Nederland. Ruys' Handelsvereniging had met zijn kantoormachines een
monopoliepositie bij grote bedrijven en overheidsinstellingen. Vanaf de jaren twintig
werd de marktpositie van Ruys' adresseermachines steeds meer verdrongen door een
nieuwe mededinger op de Nederlandse markt: H.A. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij .
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Het succes van Kramers & Zoon waste danken aan Dr. L.W. Kramers. Deze
.studeerde rond 1910 in Berlijn, waar hij bevriend raakte met zijn studiegenoot Goldschmidt. Golds.chmidt richtte na zijn studie in·1913, de Adrema-Maschinenbaugesellschaft (Adressiere Maschinell) GmbH te Berlijn op. Kramers ging terug naar Nederland met de bedoeling om bier de Adrema machines te gaan verkopen. Te Rotterdam
begon L.W. Kramers een kantoormachinehandel vanuit de kantoorboekhandel van
zijn vader, H.A. Kramers. Naast de Adrema adresseermachines verkocht H.A.
Kramers & Zoon's Handelrnaatschappij diverse andere kantoormachines zoals boekhoudmachines, typemachines en tel- en rekenmachines. Omstreeks 1925 had het
bedrijf al meer dan 175 vaste medewerkers in dienst, die verdeeld waren over verschillende afdelingen zoals een organisatieafdeling, een verkoopafdeling, een onderhoudsafdeling en een ponsafdeling.
Het verkoopsucces van de Adrema machines in Nederland was mede te danken
aan de visie van L. W. Kramers, op het gebruik van adresseermachines. Hij zag dat
de meeste gebruikers een adresseersysteem uitsluitend gebruikten voor het adresseren van de post. Sommige bedrijven, echter, gebruikten de reeds gemstalleerde
adresseersystemen voor het uitvoeren van diverse administratieve taken. Daar vond
het geschikt maken van een adresseersysteem, voor andere taken dan adresseren,
vaak plaats op een ad hoc basis. Telkens opnieuw werd het adresseersysteem aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe wensen van de gebruikers. Kramers vond
dat een bedrijf al meteen bij de aanschafvan een adresseersysteem alle mogelijke
andere administratieve taken moest analyseren. Pas na de analyse moest men een
adresseersysteem inrichten, en een keuze maken voor een bepaald model adresseermachine. Als een bestaande adresseermachine niet voldoende mogelijkheden bood
voor het systeemontwerp, dan werden de machines aangepast. Er werden nieuwe
plaatjes ontwikkeld met meer ruimte voor tekst, een lijstapparaat en meer selectiemogelijkheden. Dit gaf de Adrema machines een voorsprong op de Addressograph
adresseermachines die lange tijd alleen bedoeld waren voor het adresseren van post.
Kramers & Zoon's Handelmaatschappij was het eerste bedrijf in Nederland, dat
adresseermachines gebruikte als een organisatiemiddel om daarmee een administratie
te verbeteren. L. W. Kramers gebruikte de adresseermachines van Adrema om systemen te verkopen, adresseer- of organisatiesystemen. De belangrijkste afdeling van
het bedrijf was de organisatie-afdeling, die voor elke klant een op maat toegesneden ·
organisatiesysteem opstelde. Alleen zo kon men garanderen dat een adresseersysteem optimaal binnen een administratie te gebruiken was. L.W. Kramers haalde
grote orders binnen bij de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen en bij de
overheid. Dit kwam mede door zijn persoonlijkaanzien bij deze bedrijven. Prof. J.M.
van Oorschot, hij was na de oorlog directeur was van de Rijks Kantoormachine
Centrale, omschreefKramers, als "Een zeer geleerde man, met veel organisatorisch
inzicht ". Een van de eerste grote opdrachten kwam van de ANWB die in 1926 een
installatie bestelde met 100.000 adresplaatjes voor het ledenbestand. Een andere
grote afuemer was de PTT die de Adrema machines gebruikte voor het adresseren
van incassoformulieren bij de Tico (Telefoonincasso). Vanaf de jaren dertig kocht de
overheid vooral adresseermachines van Adrema. Voor ambtenaren werd het woord
'Adrema' synoniem aan adresseerafdeling.
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Figuur 31. Inrichting adresseer-afdeling Telefonische Incasso, waar 150 meisjes werkten met
Adrema-machines voor het adresseren van telefoonincasso's, PT!' Den Haag, 1929.

Tijdens het bombardement van 10 mei 1940 op Rotterdam werd het hoofdkantoor
van Kramers & Zoon's Handelma.atschappij verwoest, waarbij het gehele inventaris
aan ponsplaatjes en pons- en adresseermachines verloren ging. In de volgende oorlogsjaren handelde Kramers in tweedehands machines omdat de aanvoer uit Duitsland stil was gevallen. De Adrema fabrieken werden ingezet voor de oorlogsproduktie. Een van de kopers van een tweedehands adresseersysteem was de belastingdienst
in Amsterdam, die de machine vanaf 1942 gebruikte voor de loonbelasting.
Na de oorlog was er een nijpend tekort aan Adrema adresseermachines. Bedrijven
die tijdens de oorlog een machine kwijtraakten, wilden nieuwe machines, en versleten machines waren toe aan vervanging. Er was echter geen import van nieuwe
machines omdat de fabriek in Berlijn was verwoest door bombardementen. Ben
grote klant na de oorlog was de Nederlandse overheid die met adresseermachines de
gemeentelijke bevolkingsadministraties wilde mechaniseren. L. W. Kramers reisde
naar de Adrema fabrieken in Italie, Engeland en Zweden, om te kijken of daar
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Adrema-type produceerde onder de merknaam Citograf De Citograf machines
werden in Zweden gebruikt voor de bevolkingsadministratie. Citograf maakte
gebruik van lichtmetalen adresplaatjes van het Adrema R-model. Het voordeel van
deze plaatjes was dat ze lichter waren dan de originele plaatjes van Adrema, en ze
konden vaker geponst warden dan de Adrema plaatjes. Kramers vond evenwel dat
geen van de machines voldeed aan zijn eisen voor het inrichten van een bevolkingsadministraties.
Bij gebrek aan geschikte adresseermachines besloot Kramers in 1950 om zelf
adresseermachines te gaan fabriceren. Het plan was om Adrema machines te
kopieren en op de markt te brengen onder de naam Favad (Fabriek van adresseermachines). Van Citograf nam Favad de lichtmetalen adresplaatjes over. Voor de
produktie van nieuwe machines werden de monteurs uit de binnen- en buitendienst
bij elkaar gebracht in een nieuw bedrijfspand in Rotterdam. Oude Adrema machines
werden gekopieerd door van elk onderdeel een gietvorm te maken. Het duurde jaren
voordat alle gietvormen geschikt waren om te gieten. De benodigde hulpapparaten
voor uitgebreide selectie moest Favad ook zelf ontwikkelen.
De eerste machines van Favad werden in 1953 geleverd aan de Postcheque- en
Girodienst. Dit waren 25 machines die voor fl 14.120,- werden aangeschaft om girocheques te adresseren. Eenjaar later kocht de Pcgd nog eens 47.000 Favad adresplaatjes met 270 opbergbakken en vijf opbergkasten. Kramers ponste ook alle adresplaatjes. De eerste bevolkingsadministratie die Kramers mechaniseerde was van de
gemeente Delft in 1954. Kramers had intussen hevige concurrentie van BUKO uit
Amsterdam, die al in 1950 begonnen was met het mechaniseren van bevolkingsadministraties. Saillant was, dat zij dit deden met Citograf machines.
De produktie van Favad adresseermachines stopte rond 1965, toen vanuit Duitsland weer voldoende adresseermachines leverbaar waren. Deze Pitney Bowes
Adrema machines waren bovendien goedkoper omdat ze in grotere aantallen werden
gefabriceerd. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij bleefwel de lichtmetalen
adresplaatjes met de naam Favad gebruiken.
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3.2 PRODUKT-DIVERSIFICATIE: DE ADRESSEERMACHINE ALS
ORGANISATIEMACHINE
V anaf de jaren twintig nam het aantal verschillende soorten adresseermachines toe.
De machines verschilden van elkaar in technische uitvoering en functionaliteit. Dit
k:wam door de toename van het aantal toepassingen van de machine. Alle adresseermachines voor administratief gebruik, maakten gebruik van losse adresplaatjes. Het
doelgericht ontwerpen van adresseermachines voor verschillende toepassingen werd
al gedaan vanaf begin jaren twintig. Pas in de j aren dertig werd het onderscheid
tussen de machines duidelijk herkenbaar. De adresseermachines waren voortaan in te
delen in vier categorieen:
J.

2.

3.

4.

Eenvoudige machines voor zuiver adresseerwerkzaamheden. Gebruikt door bedrijven en verenigingen voor het adresseren van enveloppen, circulaires,
adresbandjes, enz.
Speciale machines voor adresseerwerkzaamheden verbonden aan de verzending
van dagbladen en periodieken. Gebruikt door uitgevers. De machines werden
speciaal geconstrueerd en waren voorzien van rollendrukkers voor het
vervaardigen van adresbanden.
Speciale machines voor bepaalde adrninistratieve werkzaamheden zoals het vervaardigen van nota's en kwitanties. Verschillendefabrikanten brachten voor
bepaalde werkzaamheden machines in de handel, die technisch verschilden
van de normale adresseermachine. Een voorbeeld hiervan was de zgn.
monoprint; Een installatie waarbij de plaatjes zodanig werden opgeborgen,
dat ze steeds zichtbaar en binnen het bereik van de bewerker waren.
Machines voor adresseer- en andere administratieve werkzaamheden. Deze
machines boden meer mogelijkheden met behulp van een selectiemechanisme,
deelafdruk en een lijstapparaat. De machines konden extra tekst afdrukken,
zoals kadertekst, volgnummer, datum, etc. Vanaf 1935 waren sommige machines voorzien van een tabelleerinrichting waarmee bedragen geteld konden
worden.

Het overgrote deel van alle gebruikte adresseermachines viel in categorie 1 en 2.
Deze machines werden vooral gebuikt werden voor het adresseren van post. De
techniek van deze machines was begin jaren dertig uitontwikkeld en voldeed uitstekend aan de wensen van de gebruikers. Er waren zelfs bedrijven die adresseermachines uit deze periode, tot in de jaren negentig in gebruik hadden. De keuze voor
een bepaalde adresseermachine werd bepaald door de grootte van het adresbestand.
Voor adresbestanden tot ongeveer 500 adressen, werden zeer eenvoudige adresseermachines ontwikkeld. De installatie van een adresseersysteem voor zuiver adresseerwerk, was tamelijk eenvoudig. Men plaatste alleen de NAW-gegevens op een
plaatje, plus eventueel een beperkt aantal selectieruiters. Het inrichten van de magazijnen en opbergkasten was de belangrijkste stap. Meestal werden de plaatjes op
alfabetische volgorde opgeborgen. Een belangrijke factor vormden de kortingen die
de PTT gaf als de post gebundeld naar postdistrict werd aangeboden. Als een adresbestand voor bundelen geschikt was, dan werden de plaatjes opgeborgen naar
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postdistrict. Dit had het voordeel dat de poststukken meteen gebundeld konden
warden na het bedrukken van de adressen.
.
.
De machines in categorie 3 waren vrij eenvoudige handbediende machines die een
plaatje per keer konden afdrukken, de machines waren bekend als "Einzeldri.icker''.
De techniek van deze machines bestond al rand 1900 en bleef daarna vrijwel
ongewijzigd.
De machines uit categorie 4 waren de meest veelzijdige. Het aantal toepassingsmogelijkheden ervan was zo groat, dat het invoeren van deze machines met veel
organisatorische maatregelen gepaard ging. De organisatorische werkzaamheden
bestonden bijvoorbeeld uit het bepalen van de vast te leggen gegevens, het bepalen
van het aantal selectieposities en het opstellen van werkschema' s. Opdat de adresseersystemen optimaal in een administratie zou functioneren, ging het daarbij enerzijds om het organiseren van het adresseersysteem, anderzijds bernvloedde de invoering van een adresseersysteem ook de organisatie van de gehele administratie. De
invloed van de adresseermachine op de administratieve organisatie was zo groat dat
het ook wel een administratie- of organisatiemachine werd genoemd. De naam, voor
het eerst gebuikt door Adrema, gaf ook meteen een onderscheid aan tussen adresseermachines voor zuiver adresseerwerk, en adresseermachines die ook gebruikt
werden voor andere administratieve werkzaamheden. Het lijstapparaat, het volautomatisch selectie-apparaat en de mogelijkheid tot deelafdrukken, gaven de machine
vanaf 1930 nog meer toepassingsmogelijkheden in de administratie. Het toevoegen
van deze functies was de beslissende stap van de eenvoudige adresseermachine naar
de organisatiemachine.
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Figuur 32. Schema van de toepassing van een adresseersysteem b~en de administratie. Het
adresseersysteem kon in elk deel van de administratie ingezet worden.
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Een adresseersysteem werd in een administratie geplaatst met het primaire doel
om ·de uitgaande post snel en correct te adresseren. Binnen een administratie bestonden echter een groot aantal werkzaamheden ww een adresseersysteem bepaalde ·
handelingen kon ovememen ofversnellen. Voorbeelden hiervan waren het samenstellen van loonlijsten en bet schrijven van kwitanties. Deze werkzaamheden werden
binnen een administratie strikt gescheiden van elkaar uitgevoerd. Binnen grote
administraties vonden ze vaak ook nog in aparte afdelingen plaats. Het gebruik van
een adresseersysteem, met de bijbehorende formulieren en werkvoorschriften, had
een grote invloed op de gehele administratie. Het was daarom van belang dat, al
voor het installeren van een organisatie-systeem, men zo goed mogelijk bepaalde
welke werkzaamheden in de toekomst uitgevoerd zouden worden. Men moest de
werkzaamheden binnen een bedrijf zodanig analyseren, en daama eventueel reorganiseren, dat bet systeem probleemloos voor lange tijd gebruikt kon worden. Zeker als
met een adresbestand meer dan tien verschillende werkzaamheden uitgevoerd
moesten worden.
Waarom werd een adresseermachine die geschikt was voor het uitvoeren van
andere administratieve werkzaamheden, ook wel organisatiemachine genoemd? De
leverancier maakte met deze naam duidelijk aan de potentiele kopers, dat hij meer
service verleende dan concurrerende kantoormachinehandelaren: hij gaf ook
organisatie-adviezen. De naam organisatiemachine was eigenlijk een verkooptruc,
maar de leverancier had wel gelijk met deze naam. Een door hem geleverd adresseersysteem, kende inderdaad meer mogelijkheden voor het uitvoeren van diverse
administratieve taken. Deze mogelijkheden kwamen niet voort uit de technische
uitvoering van het adresseersysteem, maar kwamen voort uit het organisatie-adviezen van de leverancier. De concurrentie leverde gelijkwaardige machines, maar miste
vaak het organisatietalent om deze succesvol in de gehele administratie te laten
functioneren. Een organisatiesysteem had -meer functionaliteit voor een administratie.
Dit wordt duidelijk uit de werkzaamheden die uitgevoerd werden bij het installeren
van zo 'n systeem, en de gevolgen daarvan voor de administratie.
Als men administratieve werkzaamheden wilde uitvoeren met een adresseersysteem, dan waren de fysieke mogelijkheden en beperkingen van de machine bepalend
voor de installatie ervan. De fysieke mogelijkheden (en tevens de voordelen) van een
adresseersysteem waren, dat men daarmee een grote verscheidenheid aan stukken
kon voorzien van de meest uiteenlopende teksten. De belangrijkste beperking was
het feit dat het wijzigen van de tekst op een plaatje een moeizaam en kostbaar karwei
was. Als men eenmaal had bepaald wat men op welke plaats in een plaatje wilde
ponsen, dan liet men dit liever ongewijzigd. En in die tijd betekende dit dat de
gegevens dan ook vast lagen voor de komende twintig tot dertig jaar. Het aantal
mutaties in de teksten was bepalend voor de keuze tussen metalen- en stencilplaatjes.
De adresplaatjes van Adrema, die werden geleverd door H.A. Kramers & Zoon' s
Handelmaatschappij, hadden de voorkeur yan de klanten omdat op die_ plaatjes veel
tekst geplaatst kon worden en omdat tekstwijzigingen snel door te voeren waren.
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Installatiestappen organisatie-systeem

l. Bepalen behoeften klant
- bepalen huidige werkwijze
- toekomstige werkzaamheden
- vast te leggen gegevens

2. Werkzaamheden organiseren
- ontwerp formulieren
- organisatieschema
- werkinstructies
- selectieschema's en
programmeerschema' s

4. Uitvoering
- ponsen plaatjes
- opzetten vaste en wissellende
coderingen
- indelen magazijnen
- drukken van formulieren
5. Latere begeleiding
- ponsen plaatjes
- wijzigen plaatjes
- organisatie-advies

3. Ontwerp
- ontwerp ponsschema
- indelen selectiegroepen
- ontwerp deelafdruk

Een bedrijf dat een adresseersystemen verkocht voor administratieve toepassingen,
had een verkoopafdeling die meer deed dan louter machines verkopen. De verkoopafdeling verkocht oplossingen voor knelpunten binrien organisaties en werd daarom
organisatie-afdeling genoemd. Deze naam gaf de klanten duidelijkheid over de activiteiten van de verkoopafdeling: men verkocht een organisatie-systeem, dat meer fimctionaliteit had dan een adresseersysteem. De analyse van de behoeften van een klant
en het daaruit resulterende organisatie-systeem stood voorop. Men maakte pas een
keuze voor een bepaald type adresseermachine als alle wensen van een klant waren
vertaald in een organisatie-systeem. Binnen het organisatie-systeem was de adresseermachine een technisch hulpmiddel bij het bereiken van het gestelde doel: een
georganiseerde administratie.
'
Bij het verwerven van een verkoopcontract, maakte de organisatie-afdeling van
Kramers & Zoon' s Handelmaatschappij allereerst een analyse van de knelpunten in
de administratie van de opdrachtgever. Daarna werd een ontwerp gemaakt van de
formulieren die binnen die administratie gebruikt konden worden. Deze formulieren
werden vervolgens aan de opdrachtgever voorgelegd, die dan nog de nodige wijzigingen kon aanbrengen. Er werd pas verder gewerkt aan de installatie van het
organisatie-systeem, als de opdrachtgever geheel tevreden was met de formulieren
en een verkoopcontract had getekend. .
Aan de hand van de formulieren maakte de organisatie-afdeling een organisatieschema dat precies aangaf hoe het adresseersysteem in de administratie gebruikt
moest worden. Een belangrijk onderdeel van het organisatieschema was het ponsschema. Dit schema gaf de liniaalpositie aan van de letters die in het plaatje geponst
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moesten worden. De plaats van de letters was zo dat men eenvoudig lijsten en deelafdru,kken kon maken.
Het aantal adresplaatjes was bepalend voor de Wijze van selectie. Bij kleine adresbestanden kon men visueel selecteren, maar bij grote bestanden moest men mechanische selectie gebruiken. De indeling van de magazijnen en opbergkasten was daarom belangrijk. Zodra een bestand een zekere grootte had bereikt, was een zekere
bestandsorganisatie nodig. Zender een goede organisatie zou het selecteren van
plaatjes met bepaalde selectiekenmerken, uit een bestand van bijvoorbeeld 100.000
plaatjes, veel te lang duren. Men moest in dat geval immers alle magazijnen met
plaatjes door de machine voeren. Een bestand kon ingedeeld worden op bijvoorbeeld
postdistrict of agenten-rayon. Voor snelle selectie behoefde men dan alleen het juiste
magazijn door de machine te voeren.
Na de installatie beschikte een administratie over een systeem waarmee veel werkzaamheden uitgevoerd konden worden. En dat op een georganiseerde manier. Met
het adresseersysteem konden ook werkzaamheden worden uitgevoerd die men vroeger niet voor praktisch mogelijk had gehouden. Voor veel administraties betekende
het invoeren van een adresseersysteem een eerste kennismaking met administratieve
organisatie en gegevensbeheer. Men kan de organisatiemachine daarom wel
beschouwen als het eerste automatiseringssyteem (het ponskaartensysteem werd tot
in de jaren twintig beschouwd als statistiekmachine).
Tussen 1930 en 1970 werden adresseermachines meer en meer gebruikt voor .
administratieve werkzaamheden. De technische ontwikkeling kwam voort uit dit
gebruik: Als er voor een bepaalde toepassing geen machine te koop was, dan werd
een bestaande machine speciaal aangepast. Succesvolle aanpassingen uit de jaren
twintig, zoals lijstapparaten en selectie-apparaten, waren al standaardopties op de
adresseermachine. Na 1930 was de technische ontwikkeling vooral gericht op het
verhogen van de functionaliteit van de adresseermachine voor administratieve toepassingen. De adresseermachine kreeg nieuwe functies zoals tellen en de mogelijkheid om met andere administratieve machines te koppelen. De fabrikanten maakten
in deze periode niet alleen reclame voor de adresseerfunctie van de machines; vooral
benadrukten zij de mogelijkheden die de machine hood voor het uitvoeren van
andere administratieve taken.
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3.3 TECHNISCHE ON1WIKKELING 1930 - 1970

In de jaren dertig waren de basisinnovaties van de adresseermachines voltooid. De
afdrukprincipes en de wijze van gegevens vastleggen op losse plaatjes veranderden
niet wezenlijk meer. Dit was ook niet nodig omdat de machines hun geschiktheid
voor het adresseren van de post al hadden bewezen. De technische ontwikkeling na
1930, richtte zich vooral op het verhogen van de geschiktheid van de machines voor
administratieve toepassingen. Dit werd bereikt door verbetering van de hulpapparaten, die de machines nieuwe functies gaven, zoals tellen en de mogelijkheid
van directe koppelingen met andere administratieve machines.

3.3.1 Hectografische adresseermachines
Het hectografisch adresseren kan beschouwd worden als de oudste vorm van
mechanische duplicering voor kantoorgebruik. Tot de komst van de eerste adresseermachines in 1870 werd het hectogra~
~ ~
fisch proces veel toegepast voor het m
~
:;_ _,. _:
voorraad bedrukken van enveloppen
, h· , - · ~met adressen. Het afdrukprincipe van
de hectografische adresseermachine .
was afgeleid van de kopieermachine,
uitgevonden door James Watt; de man
van de stoommachine. Hij vond een
methode om met behulp van een vloeistof op alcoholbasis, een contactafdruk
te maken van een beschreven stuk
papier. Hij vroeg er in 1780 patent op
aan. Na de introductie van de zeef- en
Figuur 33. Eenvoudige hectografische adresseerhoogdruk-systemen, aan het einde van machine die gebruik maakte van een rol met ruimde negentiende eeuw, verdween de toe- te voor 450 adressen, die werden geselecteerd door
-het draaien van wieltjes. A to Z, 1953.
passing voor het adresseren.
Vanaf de jaren dertig groeide de belangstelling weer voor het hectografisch adresseren. Voor tal van kleine en middelgrote bedrijven was het aanschaffen van een
mechanische adresseermachine te duur. Ze hadden behoefte aan een eenvoudig en
goedkoop apparaat waarmee zij zo nu en dan een serie poststukken mee konden
adresseren. Bij het maken van kleine series afdrukken voldeed een hectografische
machine uitstekend. De afte drukken tekst werd met een typemachine aangebracht
op hectografische plaatjes, rollen of stambladen. Met de hectografische adresseermachine selecteerde men het juiste adres en drukte dit af op het poststuk. De afdrukkwaliteit was niet zo goed als die van de zeef- en hoogdrukmachines, maar het voldeed voor het verzenden van post. Voordeel van deze methode was de eenvoud
waarmee de plaatjes werden aangemaakt, nadeel was dat gemiddeld niet meer dan
vijftig afdrukken per plaatje mogelijk waren.
De af te drukken tekst werd vaak gecombineerd met tekst die ook voor andere
administratieve doeleinden werd gebruikt. Bijvoorbeeld in een boekhouding waar
stambladen werden gebruikt voor het vastleggen van gegevens. Een gedeelte van het
stamblad werd gebruikt om de tekst vast te leggen die later gedupliceerd moest
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worden. Dit gedeelte, waarvan de achterzijde was
voorzien van hectografische inkt, werd gelijktijdig
met bet invullen van bet stamblad ingevuld. Voor het
afdrukk.en van de tekst werden handbediende adresseennachines gebruikt die meestal uit niet meer dan
een afdrukrol bestonden. Er zijn ook machines
gebouwd die een heel pakket stambladen automatisch na elkaar konden verwerken. Er zijn ook
machines gebouwd die, net als de zeef- en hoogdrukmachines, gebruik maakten van losse adresplaatjes.
Deze machines werden vooral gebruikt voor bet
adresseren van de post.
Figuur 34. Zeer eenvoudig hectografisch adresseerapparaat.

3.3.2 Metalen adresplaatjes
De metalen adrespla~tjes werden vanaf de jaren dertig niet essentieel gewijzigd.
De meeste modellen plaatjes uit de jaren twintig waren tot in de jaren zeventig in
gebruik. Addressograph staakte in de jaren dertig de produktie van enkelvoudige
adresplaatjes, en werd zo de enige fabrikant die adresseersystemen leverde met uitsluitend samengestelde plaatjes. Het bedrijf introduceerde in 1937 een samengesteld
plaatje dat een groter indexkaartje bevatte dan de tot dan toe gebruikte plaatjes.
Hierop kon men boekhoudkundige gegevens noteren, zodat een plaatjesmagazijn
dezelfde functionaliteit bood als een kaartensysteem. In de praktijk werd bet stan- .
daard Addressograph-plaatje bet meest gebruikt (zie figuur 18).
Adrema verliet het ontwikkeltraject van samengestelde plaatjes en concentreerde
- - - - - - - - - - - - - - - ~ - zich geheel op de adresseermachi~~
~Hffiil~.~t ·
nes met enkelvoudige adresplaatjes. De gebruikers hadden met de
Adrema-plaatjes bet voordeel dat
zij meer gegevens in een plaatje
konden ponsen. Per uur konden de
ponstypistes ook meer Adremaplaatjes ponsen dan Addressograph-plaatjes. Bij bet ponsen van
deze samengestelde plaatjes, werd
een plaatje uit elkaar gehaald,
waarna de tekst werd geponst. En
vervolgens werd bet plaatje weer
Figuur 35. Addressograph record-plaatje model B,
samengesteld.
De plaatjes van
1937. Het indexkaartje bevat data van de laatste order,
Adrema werden geponst in een
laatste bezoek, laatste betaling en toezending reclamemateriaal, maximum credit en artikelen afgenomen.
arbeidsgang.
·

. ..

.Li.
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3.3.3 Stencilplaatjes
Met de samenvoeging van de fabrieken van Belknap en Elliott, in 1928, ontstond
het stencil adresplaatje. Deze adresplaatjes waren vooral bruikbaar v<;>or administraties met een middelgroot adressenbestand. Elliott was de enige fabrikant die stenciladresseerrnachines ontwikkelde voor administratieve toepassingen die niet direct te
mak.en hadden met het adresseren van de post. Daartoe gafElliott zijn adresseermachines dezelfde functionaliteit als de machines met metalen adresplaatjes. Elliott
ontwikkelde adresseerrnachines
met een automatisch selectieapparaat, deelafdruk en een lijstapparaat. Om gebruik te kunnen
mak.en van het selectie-apparaat
werden de plaatjes voorzien van
een of meer ponsgaten. Die met
een speciale tang werden aangebracht en correspondeerden met
aftastposities in het selectie-appa- Figuur 36. Stencil adresplaatje met selectie-ponsingen
raat, waarin selectie-pennen
· -in de omraming. De inkeping diende voor hetjuist
werden gestoken. In 1936 verplaatsen van het plaatje in het magazijn. Elliott.
hoogde Elliott het aantal selectiemogelijkheden van 12 naar 60, zodat er meer
combinatie-mogelijkheden ontstonden. Dit werd mogelijk door aan de bovenzijde
van het adresplaatje, een grater oppervlak. van karton te mak.en. In 1939 werd een
machine gepresenteerd die gebruik maakte van adresplaatjes met maar liefst 165
combinatiemogelijkheden. Elke positie kon onafhankelijk van andere geselecteerd
worden, zodat een bijna onbeperkt aantal combinatiemogelijkheden ontstond.
De machines van Elliott werden in de
...---·- - - - - - - - - - praktijk weinig gebuikt voor het uitvoeren
van administratieve toepassingen. De bezitters van een stencil-adresseermachines
gebruikten ze vooral voor het adresseren van
de post. Andere toepassingen in de administratie kon men beter uitvoeren met de
metalen adresplaatjes die niet alleen een
hogere afdrukkwaliteit hadden, maar ook
doordrukken met carbonpapier konden
mak.en. In de boekhouding was het gebruik
van de stencil-adresseerrnachines succesvoller. Net als bij de hectografis_che methode
bestond een gedeelte van een boekhoudkundig stamblad uit stencilmateriaal. Tegelijk met het invullen van het stamblad werd
op het stencilgedeelte het adres van een
Figuur 37. Machine voor bevochtigi.ng van
client ingevuld. Dit adres werd afgedrukt
te typen adresstencils en een ponsmachine
voor selectieponsingen. Elliott. 1960.
met een eenvoudig afdrukapparaat.
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3.3.4 Meer selectie
De groei van bestanden, en de wens om ze in kunnen te delen in meer selecteerbare groepen, maakte de behoefte aan betere selectie grater. Di~ werd bereikt door_
het verbeteren van de selectieapparaten en het ontwik.kelen van nieuwe miters.
De plaatjes van Addressograph uit de jaren twintig hadden aan de bovenzijde
ruimte voor 12 ruiters. Het aantal
mogelijke selectiekenmerken dat
vastgelegd kon warden was 2 12 = 4096,
wat voor sommige toepassingen nog
ontoereikend was. Na 1945 konden de
plaatjes voorzien warden van geperforeerde ruiters, met elk 5 ponsposities.
Het aantal selectieposities werd hierdoor 60. De plaatjes van Adrema hadden een combinatie van 10, 13 of30
ponsnok.ken en ruimte voor 12 hele, of
24 halve ruiters. De ponsnokken, die
moeilijk waren te wijzigen, werden
vooral gebruikt voor het vastleggen van
onveranderlijke kenmerken zeals het
geslacht of het geboortejaar van een
Figuur 38. Ruiters met verschillende vorm en
persoon. Veranderlijke kenmerken
kleur. De ruiters met gaatjes van Addressograph
werden vastgelegd met verwisselbare
gaven extra selectiemogelijk.heden.
ruiters. ·
Addressograph introduceerde in de jaren veertig een mechanisch selectie-apparaat
dat was voorzien van losse stiften, die door middel van een verwisselbare matrijs
werden afgedekt. Deze selectie-apparaten konden ingesteld warden op enkelvoudige
positieve of negatieve selectie. Bij negatieve selectie werden de plaatjes waarvan
geen afdruk nodig was, automatisch onafgedrukt door de plaatjesgeleiderbaan
gevoerd. Positief geselecteerde plaatjes werden normaal afgedrukt.
Het elektrisch selectie-apparaat van Adrema maakte gebruik van het sluiten ofverbreken van stroomkringen. Deze apparaten werden aanvankelijk ingesteld met een
drukknopkiezer. Vanaf 1932 werden de selectie-apparaten ingesteld met behulp van
een schakelbord. Dit vergrootte het aantal selectiemogelijkheden. Het schakelbord
bestond uit een aantal elektrische contactpunten, die correspondeerden met een
ponsnok of ruiter. Het instellen
van de selectie werd met schakeldraden gedaan. Het apparaat
had het voordeel dat bet toeliet
om een meervoudige selectie uit
te voeren door middel van het
doorverbinden van de schakeldraden. De meervoudige selectie
was
een combinatie van enkelFiguur 39. Matrijs voor het instellen van een
Addressograph selectie-apparaat
voudige selecties, waarbij
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verschillende kenmerken ieder
voor zich een actie konden
bewerkstelligen. Bij meervoudige·
selectie kon in een bewerking
hetzelfde resultaat bereikt worden
als bij herbaalde enkelvoudige
selectie. Men kon bijvoorbeeld in
een loonadministratie in een
bewerking al het personeel
selecteren dat mannelijk, ongeFiguur 40. Elektrisch schakelbord voor het instellen van
huwd en korter dan vijf jaar in
een automatisch selectie-apparaat. Adrema, 1932.
dienst was.
Na de jaren veertig werden sommige selectie-mechanismen ook gestuurd door
ponsbanden. Dit was zinvol als adresplaatjes niet in te delen waren in bepaalde
selectiecategorieen. Elk adresplaatje kreeg een unieke code in de vorm van ruiters of
ponsnokken. Van een plaatje werd een afdruk gemaakt als een codering in het plaatje
gelijk was aan een codering in de po~sband.

3.3.5 Afdrukmogelijkheden
In de administratie werden adresseermachines steeds meer gebruikt voor bet
bedrukken van formulieren. Het soort fonnulieren dat met de adresseermachines
bedrukt werd, zoals lijsten en bonnen, was in essentie niet aan verandering onderhevig. Het bedrukken ervan werd versneld door het verbeteren van de bulpapparaten.
Een belangrijke ontwikkeling was het verbeteren van de wijze waarop partiele afdrukken tot stand kwamen. Het gebruik van een metalen masker was, tot aan de
jaren veertig, de gebruikelijke wijze om een bepaald gedeelte van een plaatje af te
drukken. Adrema bracbt vanaf de jaren dertig adresseermachines met verwisselbare
rubberen drukkussens. Het niet afte drukken gedeelte van een plaatje werd in bet
kussen uitgesneden, zodat bet kussen geen contact kon mak:en met de reliefletters.
Voor elke administratieve toepassing werd een apart drukkussen gebruikt.
Voor normaal adresseerwerk was er geen behoefte aan partiele afdrukken. De
adresplaatjes bevatten alleen adresgegevens, waarvan een totaalafdruk werd gemaakt. Voor deze toepassing werd de platte drukkop vervangen door een rubberen
drukrol. De machines met een drukrol waren mechanisch eenvoudiger uitgevoerd, en
daardoor goedkoper. Met de drukrol was in principe geen deelafdruk mogelijk. Om
toch deelafdrukken te kunnen maken, werd een cylindrische uitsnede op de rol
gemaakt. Bij handbediende adresseermachines had de drukrol het voordeel dat het
drukken veel minder geluidshinder veroorzaakte dan de machines met drukkop.
Deelafdruk werd vooral gebruikt in combinatie met een lijstapparaat. Op een lijst
werden gegevens van adresplaatjes onder en naast elkaar afgedrukt. Met het gebruikelijke lijstapparaat en de partiele afdruk, kon men de gegevens van verschillende
plaatjes automatisch onder elkaar afdrukken in een kolom. Voor het naast elkaar
plaatsen van regels werd de lijst bandmatig in de volgende kolom verscboven en
werd het drukkussen verwisseld. Om bet verplaatsen van de lijsten en het

64

verwisselen van de drukkussens zo veel mogelijk te beperken, werd meestal niet lijst
voor lijst afgewerkt,
maar eerst van alle lijsten de eerste kolom, daarna van alle
.
lijsten de tweede kolom, enz. Deze werkwijze was niet zo snel doordat de adresplaatjes meerdere malen na elkaar door de machine werden gevoerd.
Om het bedrukken van lijsten te versnellen, werd het naast elkaar afdrukken van
gegevens geautomatiseerd. Dit werd mogelijk met het shuttle-lijstapparaat. Dit hulpapparaat verschoof de hele lijst automatisch in de juiste kolompositie. Om de gewenste regels te selecteren bevatte de drukkop een automatisch verschuivend drukkussen dat eerst regel een selecteerde, daarna regel twee, enz. De machines werden
ingesteld op het twee- of driemaal afdrukken van een plaatje. Een andere oplossing
was een machine met twee of drie drukkoppen naast elkaar en een normaal lijstapparaat. De drukkoppen waren in <lat geval voorzien van drukkussens met verschillende uitsnedes. Het voordeel van deze methode was dat de doorvoersnelheid van de
plaatjes niet werd beperkt door het herhaald gebruik van hetzelfde plaatje.
Onderstaand voorbeeld geeft het resultaat van een lijst die gemaakt is met een
shuttle-lijstapparaat. Uiterlijk is er geen verschil met een lijst die gemaakt is met een
normaal lijstapparaat. Maar de vervaardiging ervan was veel sneller.
.
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Figuur 41. Werkvoorbeeld van een shuttle-lijstapparaat voor het maken van een loonlijst. Twee
regels die op het plaatje onder elkaar staan, worden naast elkaar afgedrukt. De gegevens 'nummer'
t/m 'uurloon' zijn van een regel afkomstig, de gegevens 'bruto-loon' t/m 'netto-loon van een
andere. [bron: KMGJ

3.3.6 Tellen met adresseermachines
De adresseermachine voldeed goed voor werkzaamheden die waren verbonden
aan het ontvangen en uitbetalen van grote hoeveelheden bedragen. Verzekeringsmaatschappijen gebruikten de machine voor het schrijven van kwitanties. De adresplaatjes bevatten in dat geval de premie en de naam en het adres van de client. Bij het
maken van overzichten werden de persoonsgegevens met bijbehorende bedragen op
lijsten afgedrukt. Om ender elke kolom een totaalbedrag te krijgen, werden alle
getallen uit de kolom bij elkaar opgeteld. Dit gebeurde handmatig of met behulp van
een telmachine.
Bij het drukken van deze lijsten was het omslachtig om later de totaalbedragen
apart in te vullen. Als oplossing voor <lit probleem ontwikkelde de Franse finna
Addit-Address, vanaf 1935, adresseermachines die waren voorzien van een tabelleerinrichting. Met deze machines kon men verticale en horizontale, elkaar controlerende
tellingen, maken. De adresseermachines met een tabelleerinrichting werkten met
adresplaatjes waarin de bedragen niet alleen in reliefschrift, maar ook bijvoorbeeld in
ponsgaatjes of ponsnokken waren vastgelegd. De cijfercoderingen werden op
mechanische, elektro-mechanische of optische wijze afgetast en stuurden telwerken
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aan. Hierdoor was het mogelijk de cijfers niet alleen door middel van de reliefletters
van het plaatje afte drukken, maar deze ook te tellen en de bedragen plus totalen op
een afzonderlijke strook vast te leggen.
De vraag van de gebruikers naar tellende adresseermachines was zo groot, dat ook
andere fabrikanten besloten om deze machines te ontwikkelen. Begin jaren veertig
presenteerde Addressograph
·~ .. } ...
machines die gebruik maakten van
plaatjes die waren uitgerust met
...,.:... :·.....·.. · .. .... ..... .
······· ·
drie telwerken met een capaciteit
van 43 cijfers, waarbij elk telwerk
vrij splitsbaar was. De adresplaatjes waren voorzien van maximaal
27 rijen ponsgaatjes, die volgens
een bepaalde code correspondeerden met de te tellen cijfers. De tellingen werden gelijktijdig afgeFiguur 42. Addressograph adresplaatje met cijfercodedrukt met de tekst van het plaatje. tjng door middel van ponsgaatjes.
Een andere toepassing van de adresseermachine was bij gemeentelijke bevolkingsadministraties. Daar was het belangrijk om te weten hoe de sociografische samenstelling van de bevolking was. Dit werd berekend met statistische tellingen uit het
adressenbestand. Met behulp van een eenvoudige afdrukkenteller was het mogelijk
om het totaal aantal plaatjes te tellen, maar bij statistische tellingen was het belangrijk om te weten hoeveel plaatjes er afgedrukt waren uit een bepaalde selectie-categorie. Het handmatig tellen van een grote hoeveelheid afgedrukte plaatjes in
verschillende categorieen, was een tijdrovend karwei. Als oplossing ontwikkelde
Adrema een combinatie van een normale telmachine en een adresseermachine. De
telmachine werd naast de adresseermachine geplaatst, waarbij de telregisters van de
telmachine vanuit de adresseermachine langs elektromagnetische weg werden bediend. Als een bepaald selectiekenmerk (ruiter of ponsnok) werd gesignaleerd, gaf
de adresseermachine een signaal naar de telmachine af. In de tel.machine werd het
corresponderende telregister verhoogd met een. Na doorvoer van alle adresplaatjes
kon de gebruiker de statistische tellingen aflezen van de telregisters.
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Figuur 43. Mechanisch aftastapparaat voor cijfercoderingen door ponsnokken. Adrema, 1955.
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3.3. 7 Integratie met andere kantoormachines
De eerste kantoormachines waren hulpmiddelen bij het werk, die het mogelijk
maakten een bepaald facet van dat werk, vooral schrijven en rekenen, sneller, duidelijker en correcter te verrichten. Halverwege de jaren vijftig kwam er een ontwikkeling naar een integratie van deze functies. Met de integratie kon een machine meerdere functies vervullen en gegevens uitwisselen met andere machines, metals voordeel een snellere administratieve gegevensverwerking. Bij Addressograph startte men
deze ontwikkeling met een combinatie van een embossing-machine en een ponskaartenponser. Met deze machine kon men, met een toetsenbord, tegelijkertijd
gegevens ponsen op het adresplaatje en in een ponskaart. Met de machine kon daarna een afdruk van het adresplaatje op de ponskaart gemaakt worden, zodat de
ingevoerde gegevens zichtbaar werden op de ponskaart.
Een verdere compatibiliteit tussen machines werd gevonden in de bouw van apparaten die hun gegevens uitwisselden met behulp van een ponsband. Bij adresseermachines werd de ponsband vooral gebruikt voor het ponsen van de adresplaatjes.
De gegevens voor het adresseren konden daarbij in principe van elk willekeurig
apparaat afkomstig zijn, zoals een typemachine, boekhoudmachine of een ponskaarteninstallatie. Uit de ponsband werd met behulp van een 'Tape to card machine'
ponskaarten en ponsplaatjes vervaardigd. Het doel dat men voor ogen had met de
ponsband was het eenmaal vastleggen van de grondgegevens (bijvoorbeeld naam,
adres en woonplaats) op een band, hiermee boekingen verrichten en de daaruit
resulterende gegevens afdrukken. De voordelen van de toepassing van deze banden
was de uitschakeling van menselijke arbeid en dus lagere administratiekosten,
snellere invoer van gegevens in de apparatuur, resulterend in snellere apparatuur en
een grotere flexibiliteit in het gebruik van verschillende apparatuur.
V anaf de jaren vijftig werden er machines gemaakt die het mogelijk maakten om
de adresseermachine direct aan de ponskaarteninstallatie te koppelen. Dit was het
begin van de integratie van de voordelen en functies van de adresseermachine en de
ponskaarteninstallatie.
De adresseermachine had het voordeel dat er niet variabele gegevens met een hoge
drukkwaliteit mee afgedrukt konden worden. V ari.abele gegevens hadden bet nadeel
dat ze ( de naam zegt het al) vaak gewijzigd werden. Dit wijzigen was een moeizaam
karwei en was in het gunstigste geval maar tien maal mogelijk. Een systeem dat
variabele gegevens snel kon verwerken, was de ponskaarteninstallatie. Deze installatie, die oorspronkelijk bedoeld voor statistische berekeningen, werd in administraties gebruikt voor bet met hoge snelheid verwerken van grote hoeveelheden getallen.
De machines maakten gebruik van kaarten, waarin getallen door middel van gaatjes
werden vastgelegd. De ponskaart had een capaciteit van 80 cijfers of letters. De
ponskaarteninstallatie bestond uit een sorteermachine, een tabelleermachine en eventueel een rekenende machine. Met deze installatie kon men sorteren, rekenen en
afdrukken maken. Het koppelen van de adresseermachine aan de ponskaarteninstallatie had veel voordelen. In de meeste administraties die een ponskaarteninstallatie gebruikten, was tevens een adresseermachine aanwezig. De gegevens die
afkomstig waren uit de ponskaarteninstallatie, werden met de adresseermachine
geadresseerd.
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De eerste 'tape to card' machines met ponsbanden, waren machines die los van
elkaar stonden. Het bewerken van adresplaatjes en ponskaarten kon op elk moment
in de tijd, onafhankelijk van elkaar, uitgevoerd worden. Er waren twee methoden om
de adresseermachine direct synchroon te koppelen aan de ponskaarteninstallatie. De
eerste mogelijkheid van directe koppeling zorgde ervoor dat de adresseermachine
veel eenvoudiger en sneller de juiste selectie uit het adresbestand kon maken. De
ponskaarten en adresplaatjes waren in
dat geval voorzien van gelijke coderingen. De adresseermachine werd gestuurd
door de ponskaarteninstallatie die de af
te drukken plaatjes selecteerde. De
adresplaatjes en de ponskaarten werden
in dezelfde volgorde aan de machines
toegevoerd. De directe koppeling
vergeleek de codering van het adresplaatje met die van de ponskaart die
zich in wachtpositie bevond. De adresseermachine voerde de adresplaatjes net
zolang door totdat de coderingen van
de ponskaart gelijk was aan die van het
adresplaatje. In dat geval werd het
adresplaatje afgedrukt en een doorvoer- . Figuur 44. Add.it-Address IC-10, gecombineerde
signaal gestuurd aan de ponskaartenponskaarten- en adresseermachine, 1950.
installatie. Daarna werd de ponskaart doorgevoerd en een volgende kaart in wachtpositie gebracht.
De tweede mogelijkheid van directe synchrone koppeling was het gelijktijdig drukken van gegevens die afkomstig waren uit beide opslagmedia. De vaste gegevens
waren afkomstig van de adresplaatjes, en de variabele van de ponskaarten. Voor het
gebruik bij incasso- en betalingsadministraties werden speciaal ontworpen samenvoegingen gebouwd van de ponskaarten- en adresseermachine. Met deze combinatie
kon in een bewerkingsgang een kwitantie, nota, postwissel of girobiljet worden gedrukt en ingevuld, met gelijktijdig verantwoording van de ingevulde post op een lijst.
De directe synchrone koppeling van de adresseermachine aan de ponskaarteninstallatie was niet alleen een besparing op de tijd die nodig was voor het instellen
van het selectie-apparaat, maar ook een besparing in de opslagmedia. Een adresplaatj e kon tot 414 cijfers, letters oftekens bevatten, de ponskaart had, met een
capaciteit van 80 karakters, een veel kleinere capaciteit. Vaststaande gegevens zoals
de NAW-gegevens namen al snel 45 karakters in beslag. Door deze gegevens op een
adresplaatje vast te leggen, bespaarde men deze ruimte op een ponskaart. Tevens
hadden adresplaatjes het voordeel dat iedereen de ponsletters kon lezen en het kon
afdrukken met een zeer eenvoudi.g afdruktoestel. Dit opende cie weg om adresplaatjes te gaan gebruiken voor identificatiedoeleinden.
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3.3.8 ldentificatie
Vanaf de jaren vijftig werden adresplaatjes gebruikt voor persoonlijke identificatie
en het aantonen van kredietwaardigheid. De oorspronkelijke gebruiker van adresplaatjes als identificatiemiddel waren ziekenfondsen die, vanaf de jaren dertig, adresseermachines gebruikten voor hun administratieve organisatie. Nieuw was dat de
plaatjes niet centraal beheerd werden door een adresseerafdeling, maar door de
geadresseerde zelf. Het ponsplaatje
20
diende voor de patient om zich er
mee te identificeren bij een bezoek
aan het ziekenhuis of apotheek. De
37
metalen adresplaatjes kwamen
voor deze toepassing in aanmerking omdat met dit procede zowel
deelafdrukken als doorslagen te
maken waren. Het adresplaatje als
informatiedrager was compact en
Figuur 45. Plastic identiteitsdrukkaartje. A-M, 1957.
was met de gebruiker mee te geven
zonder dat de opgeslagen informatie beschadigd werd. Bij de ziekenfondsen maakte
men vanaf de jaren vijftig gebruik van ponsmachines die de patientengegevens tegelijkertijd in een ponsplaatje en in ponskaarten ponsten. De ponskaarten werden
verder verwerkt in de administratie van het ziekenfonds.
In de jaren vijftig presenteerde Addressograph plastic adresplaatjes die speciaal
bedoeld waren voor identificatie-doeleinden. Deze adresplaatjes (voor dit gebruik
meestal ponsplaatjes genoemd) werden gebruikt voor ban.kpasjes, creditcards,
klantenkaarten, ziekenfonds-plaatjes, etc. Een klant die een kredietkaart bezat deed
een aankoop, gaf zijn kaartje af aan de kassier reproduceerde de gegevens door
middel van een adresseermachine op een
bestel- of koopbon waarop ook de bestelling
IU
of de aankoop werd genoteerd. Er konden zo
geen fouten ontstaan in het overschrijven van
gegevens van de klant. De bestel- ofkoopbon
ging met de gegevens naar de administratie
... die de verdere afwikkeling voor haar rekening
nam.
Met dit gebruik deed ook een nieuw soort
eenvoudige afdrukmachine zijn intrede. Dit
was een handbediend adresseertoestel met een
afdrukrolletje, waarmee kleine verslagen en
sales-slips bedrukt werden. De plastic plaatjes
boden later de mogelijkheid van kleurenopdruk, pasfoto's, handtekening en een magneetstrip. In de jaren zestig kwamen er plaatjes met letters die machinaal leesbaar waren,
Figuur 46. Handbediend afdruktoestel
zodat de verdere administratieve verwerking
voor een kredietkaart of identificatieplaatje, Addressograph-Multigraph, 19 59. geautomatiseerd kon worden.

_
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3.4 ADRESSEERMACHINE ALS ORGANISA TIEMACHINE IN DE
PRAKTIJK

De Nederlandse verzekeringsmaatschappijen waren de eerste instellingen die doelbewust een adresseersysteem aanschaften om knelpunten in hun administraties op te
lessen. De maatschappijen gebruikten oorspronkelijk kaartenbakken met clientenbestanden, die werden gebruikt voor het bijhouden van de polissen. De financiele
administratie van een verzekeringsmaatschappij was grotendeels gebaseerd op het
verwerken van grote hoeveelheden verschillende formulieren zoals borderellen en
incassobriefjes. Bij het wekelijks kopieren van adres- en premiegegevens van de
kaarten naar de fonnulieren, kon men zich geen fouten permitteren. Een fout
betekende dat een verzekeringsagent pas een week later de juiste premie kon
incasseren. Met een adresseersysteem kon men de gegevens niet alleen foutloos,
maar bovendien sneller kopieren naar de formulieren.
De technische ontwikkeling van de adresseermachine voor administratief gebruik
k:wam voort uit de wens van de verzekeringsbedrijven om meer te kunnen drukken
dan de NAW-gegevens. Men wilde ook de premie en andere gegevens vastleggen op
de adresplaatjes, en die gegevens op verschillende wijzen afdrukken. Hiervoor werd
het lijstapparaat, ruiters en deelafdruk ontwikkeld. Een andere impuls aan de ontwikkeling van de adresseermachine werd, vanaf 1940, gegeven door het gebruik van de
adresseersysteem in bevolkingsadministraties. De statistische tellingen die daar uitgevoerd werden, waren de aanleiding voor de ontwikkeling van tellende adresseermachines met uitgebreide selectiemogelijkheden.
3.4.1 Organisatie van ziekenfondsen

Een bijzonder ingewikkelde administratieve organisatie bestond bij de ziekenfondsen. Men had ·daar niet alleen te maken met de eigen patientenadministratie, maar
ook met de administraties van ziekenhuizen, apothekers, dokters en agenten.

Ziekenfonds

Dokter

Ziekenhuis-afdeJingen

Figuur 47. Schema gebruik van formulieren in de organisatie van een ziekenfonds.
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De administratie van het ziekenfonds moest het betalings- en berichtenverkeer
tussen deze administraties zo goed mogelijk regelen. Het bijzondere was dat veel
administi-atieve werkzaamheden niet centraal plaats konden vinden. Alleen al in een
ziekenhuis bevonden zich diverse plaatsen waar een patient zich moest inschrijven
voor een behandeling. Elke behandeling werd geregistreerd op een formulier, dat
daarna werd verwerkt in de interne administratie van het ziekenhuis. Een kopie van
het formulier werd verstuurd aan het ziekenfonds zodat zij de behandeling konden
afrekenen. Het gebruik van een adresseersysteem hood uitkomst bij het schrijven van
alle formulieren. De ziekenfondsen gebruikten de adresseersystemen voor het eerst
als organisatie-systeem.
Het gebruik van een adresseer-systeem als organisatie-systeem, vond plaats op
initiatiefvan de ziekenfondsen zelf Meneer J. Oudenbroek, vanaf 1928 het hoofd
van de organisatie-afdeling van Kramers & Zoon's Handelmaatschappij, verwoordde
het begin als volgt: "Een Zaandam 's ziekenfonds vroeg: Wij hebben interesse in uw
drukapparaten met losse afdrukplaatjes. Is het moge/ijk om die apparaten te
gebroiken voor het bedrukken vanfonnulieren in onze administratie?" Na deze
vraag ging Oudenbroek met L.W. Kramers naar het ziekenfonds, en installeerde daar
het eerste adresseersysteem dat daadwerkelijk gebruikt werd voor het organiseren
van een administratie. Het gebruik van het organisatiesysteem voldeed zo goed aan
de wensen van het ziekenfonds, dat ook andere ziekenfondsen hun administratie op
dezelfde wijze wilden organiseren. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij had in
Zaandam voldoende ervaring opgedaan, om ook bij de andere ziekenfondsen een
adresseersysteem op succesvolle wijze te installeren. Ziekenfondsen die nog geen
adresseersysteem hadden, werden bezocht door Oudenbroek, waarbij hij posters met
voorbeelden van formulieren aan de directie voorlegde. De directies waren onder de
indruk van de grote hoeveelheid verschillende formulieren die met een adresseersysteem kon worden bedrukt. Vanaf de jaren dertig verkocht Kramers & Zoon's
Handelmaatschappij aan de r'neeste ziekenfondsen een adresseersysteem.
Het belangrijkste technisch hulpmiddel binnen het systeem was niet de adresseermachine, maar het ponsplaatje. Op het ponsplaatje werden de gegevens van de
patienten geponst, waama de plaatjes later met behulp van een lijstapparaat, deelafdruk en doorslagen, werden afgedrukt op formulieren. De formulieren werden
daarna gebruikt voor diverse archieven en voor het onderlinge berichten- en
betalingsverkeer.
Nieuw aan het organisatie-systeem bij de ziekenfondsen was, dat Kramers besloot
om de adresplaatjes in verschillende administraties op te bergen en om ze ook aan de
patienten zelf te geven. De patient en waren immers het meest mobiel in het systeem.
De patienten kregen daarmee de beschikking over een ponsplaatje, waarmee zij zich
in het systeem moesten identificeren. Als een patient zich aanmeldde voor een behandeling, dan werd met een eenvoudige adresseermachine, een formulier bedrukt met
ponsplaatje. De instructies voor alle administratieve handelingen werden vastgelegd
in organisatieschema' s en werkinstructies.
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Patientformulieren

Apothelcers-register
Kwitantie
Agenten-register

Kwitantiekaart
Incassolijst
Reductiebon
Stamkaart

Berichtkaart
Statistiek &
Controlelijst
Dokterskaart

Kinder-register

Apothekerskaart

Alfabetischregister
Inteme administraties

Exteme administraties

Figuur 48. Schema gebruik van een ponsplaatje bij het Algemeen Ziekenfonds Rotterdam. 1934.

Het belangrijkste onderdeel van het organisatie-systeem waren de metalen Adrema
R-plaatjes (zie figuur 15). Het ponsen van de eerste grote hoeveelheid adresplaatjes
werd uitgevoerd door de ponsafdeling van Kramers & Zoon's Handelmaatschappij.
Een groepje ponstypistes van Kramers ging met ponsmachines naar de verzekerings~
maatschappij. Dit was de snelste werkwijze omdat de typistes de patientengegevens
direct kopieerden vanuit het patientenarchief naar de ponsplaatjes. En het ziekenfonds had, in de weken dat er geponst werd, altijd toegang tot het archief. De ponstypistes hadden veel ervaring met het ponsen en konden 'bijna blind' de letters aanwijzen op de Adrema letterschijf De ponssnelheid van de vrouwen werd gemotiveerd via het loonstelsel: de vrouwen werden uitbetaald per geponste regel of per
plaatje. Het gebeurde vaak dat het loon van een snelle ponstypiste veel hoger was
dan het loon van een monteur in vaste dienst. Tijdens het ponsen controleerde een
andere ponstypiste elk geponst plaatje op ponsfouten. Na de aflevering van het
adresseersysteem deed de administratie van het ziekenfonds de verdere ponsingen
en tekstwijzigingen.
De ponstypistes ponsten de adresplaatjes naar de aanwijzingen in een ponsschema.
Zij ponsten niet alleen de NAW-gegevens van de patient, maar ook diverse andere
administratieve gegevens. Het ponsschema was opgesteld aan de hand van de ontworpen formulieren. Belangrijk was, dat op elk plaatje dezelfde soort gegevens op
dezelfde plaats stonden. De plaats van de letters werd in het ponsschema met horizontale en verticale liniaalposities aangegeven. Tijdens het ontwerpen van het ponsschema hield de organisatie-afdeling meteen rekening gehouden met het maken van
deelafdrukken. Met de deelafdruk kon men bepaalde gegevens van het adresplaatje
selecteren die voor de reeds ontworpen formulieren nodig waren. De gegevens werden zodanig op het ponsplaatje geplaatst, dat ieder formulier zonder al te veel
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omstellingen van een machine bedrukt kon worden. De administratie van het ziekenfonds gebruikte het ponsschema later als formulier om ~euwe patienten en wijzigingen in te voeren.

Ponsschema Al~emeen Ziekenfonds Rotterdam
Inschrijfnummer

AZ

A (V]K)

Klasse
B (V]K)

Naam

C (V]KINBK) D E ZV BF
Premie
Provisie

Plaats

Adres
Dispositie periode
Agent
zv
Dokter
BF
Dispositiebedrag Apotheek
Bemerkingen:
Voornamen kind
Contributie

AantalMan
Geboortejaar

Aantal Vrouw
Geboortejaar
Inschrijfdatum

Aantal kinderen
Geboortejaar

Geboortedatum kind

Figuur 49. Ponsschema voor Algemeen Ziekenfonds Rotterdam, H.A. Kramers & Zoon Handelmaatschappij, 1934. V = Volwassenen K = Kinderen AZ = Aantal Zieken ZV = Ziekenhuisverpleging NBK = Niet Betalende Kinderen BF =Begrafenisfonds

Nadat het ponsschema klaar was, bepaalde de organisatie-afdeling samen met de
ziekenfondsleiding, wie er behoefte had aan de adresplaatjes. Dit waren vanzelfsprekend het ziekenfonds en de patient, maar in bepaalde gevallen had ook de
apotheker en de huisarts behoefte aan een eigen adresseersysteem als zij het gebruikten voor het versturen van berichtkaarten aan de patienten. In dat geval werd van elk
adresplaatje meer dan twee kopieen geponst. De apotheker en huisarts kregen een
eenvoudige adresseermachine met de adresplaatjes van hun patienten. Zulke eenvoudige adresseermachines gebruikte men ook voor het bedrukken van ziekenfondsformulieren als een patient was behandeld in het ziekenhuis.
12345

7

Henegouwerlaan 122
0,57
2 weken
0,21
J. Munts
0,10
H. Tetzner
1,76
Fa. Berghuys
Anna Jacoba

7

2 4 1

E. Hagendoorn-Srnit

2

1,76 35
ROTTERDAM
1
88
13

1 5
90 24
12 33

.· 7 april 1924

Figuur 50. Ponsplaatje voor kind. AZ Rotterdam.

De administratieve afdeling van het ziekenfonds had het meest uitgebreide adresseersysteem. Zij gebruikte alle adresplaatjes voor het bedrukken van onder andere
kwitanties, berichtkaarten, controlelijsten en dokterskaarten. Het ziekenfonds
gebruikte een elektrische adresseermachine die was voorzien van een lijstapparaat en
deelafdruk. De omvang en de indeling van het adresbestand was bepalend of er een
selectie-apparaat nodig was. Bij een optimale indeling van het bestand was dit niet
nodig. Men behoefde dan alleen een afdruk te maken van alle plaatjes uit een magaZlJn.
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V 66r de invoering van het adresseersysteem, gebruikte het ziekenfonds een
archiefsysteem dat bestond uit een ~ensysteem met de stamkaarten van de
patienten. Met de hand of typemachine beschreef men deze stamkaarten. De kaarten
gebruikte de administratie later als basisregister voor het samenstellen van diverse
formulieren. Na de invoering van het adresseersysteem gebruikte de administratie de
stamkaart alleen nog voor archivarische doeleinden. Het kantoorpersoneel maakte
een totaalafdruk van het ponsplaatje op elke stamkaart, en borg het vervolgens op in
het kaartensysteem. Door het gebruik van de adresseermachine kon de administratie
veel eenvoudiger en sneller formulieren maken, doordat men hele reeksen ponsplaatjes na elkaar kon afdrukken.

Stamkaart
lnschr.nr.
Naatn:
Adres:
Contrib.

I

Ziekenh. I
Begraf.

I

Disp.bedr./

I
AZI A I

B

Klasse
I C IDIE

7
12345
2 4 1
E. Hagendoorn-Smit
Henegouwerlaan 122
0,57 Dispositie per 2 we ken
0,21 Agent: J. Munts
0,10 Dokter: H. Tetzner
1,76 Apoth: Fa. Berghuys

zv

BF

7
2
35
1,76
f
ROTTERDAM

M

V

1
88
13

1
90

12

K
5

24
33

Figuur 51. Stamkaart patient. Gebruikt voor intern archiefvan het ziekenfonds. De afdruk van het ponsplaatje staat in ponsmachine-letter (Courier).

De administratie van het
ziekenfonds
maakte gebruik
Datum: 5 December
No. 276
van formulieren voor statisKlasse
tische, controlerende en archilnschr.nr. AZ I A I B I C ID IE: zv BF
V K VKV Knbk V K nbk
varische doeleinden. Met een
7
2 4 1
7 2
12345
lijstapparaat en deelafdruk be5 5
12564
5
2 3
drukte
het kantoorpersoneel
13627
6
2 4
6 2
statistiek- en controlelijsten, die
6 2
13879
8
2 4 2
2 2
14889
2
2
werden gebruil.1: voor de boeku
u
u
u
u
houding. Dit was een veel snel17976
1
1
1
lere werkwijze dan het handTotaal
matig overschrijven van gegevens. De financiele gegevens
Figuur 52. Statistiek en Controlelijst, AZ Rotterdam.
kwamen sneller beschikbaar
voor de boekhouders, die zo een beter inzicht verkregen in de boekhouding. Tevens
gebruikten de boekhouders de lijsten om controle uit te oefenen op de betalingen.
Het ziekenfonds kreeg met het nieuwe systeem meer controle over de betalingen
omdat ze wanbetalers sneller kon signaleren.
Voor het innen van premies maakte het ziekenfonds gebruik van verzekeringsagenten die de premie bij de patienten aan huis ophaalden. Zij deden dit aan de hand
van incassolijsten, de zogenaamde looplijsten. Bij het voldoen van een premie gaf de
agent een kwitantie aan de patient, en·hij maakte een aantekening op de

Statistiek en Controlelijst

I
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kwitantiekaart van de patient. Na zijn ronde leverde de agent het opgehaalde geld en
de incassolijst in. bij het ziekenfonds. De boekhouders konden meteen controleren of
het ingeleverde bedrag overeen~temde met de aantekeningen o·p de incassolijst. De
boekhouders boekten de looplijsten daarna als rekeningpost in de boekhouding.
lncassolijst
Agent: J.
Kwit. nr.
425701
425702
425703
425704
425705

JJ
425733
Totaal

No. 345
Datum: 5 December
Bedrag Prov. Betaald Retour
1,76 35
2,20 44
1,70 34
0,66 13
1,20 24

Munts
Naam
E. Hagendoorn-Srnit
J. Velthuyzen-Blitz
H. Schuurman-Goud
w. Verstraten
T. Cohen-Jacobs

JJ

JJ

JJ

JJ

L. Schortemeyer

0.80

JJ

JJ

JJ

16

Figuur 53. Incassolijst voor een verzekeringsagent, met vermelding van de te innen premie.

Kwitantie No. 125701
Rotterdam, 5 DECEMBER '33
Voor contributie ingaande:

4 DECEMBER 1933

I

I

Inschr.nr.
12345
ONTVANGEN van Den Heer/ Mw. E. Hagendoorn-Srnit
Henegouwerlaan 122
ROTTERDAM
Contributie
I 0,57 Voorcontrib.over 2 weken
M V K
Ziekenhuisverpl. / 0,21 Agent: J. Munts
5
1
1
Begrafenisfonds / 0,10 Dokter: H. Tetzner
88 90 24
1,76
13
12 33
Apoth: Fa. Berghuys
De SOMMA van I
Hulp wordt verleend en medicijnen
Algemeen Ziekenfonds
verstrekt uitsluitend op vertoon
van de laatste kwitant.ie
- Rotterdam Figuur 54. Kwitantie voor patient, Algemeen Ziekenfonds Rotterdam, 1934.

Een probleem dat later optrad bij dit incassosysteem, uit begin jaren dertig, was
het wijzigen van de verzekeringspremie. Om een premiewijziging door te voeren
moest het ziekenfonds de ponsplaatjes van alle patienten terugroepen, of aan hen een
nieuw adresplaatje toesturen. In het ponsplaatje was het premiebedrag geponst, en
om dat te wijzigen moesten alle adresplaatjes gewijzigd warden. Toen er halverwege
de jaren zestig machines op de markt kwamen met automatische schriftherkenning
(OCR), ponste het ziekenfonds het premiebedrag niet meer in de plaatjes, maar men
gebruikte er coderingen voor. De OCR-machine 'las' de afgedrukte code van het
formulier, en gaf deze door aan een computersysteem. De computer zocht in het
geheugen naar de corresponderende premie. Bij een premiewijziging ponste de
administratie geen nieuwe ponsplaatjes meer, men wijzigde eenvoudig de premie in
het computergeheugen.
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3.4.2 Mechanisatie van de bevolkingsboekhouding
Elke Nederlandse gemeente heeft een afdeling voor de registratie van de inwoners.
Deze gemeentelijke bevolkingsregisters hebben het doel om de gemeentelijke taken
zo goed mogelijk uit te voeren. De taken zijn onder meer het oproepen voor verkiezingen, jaarlijkse controle op de leerplicht, oproep militaire dienst, vaccinatie, kinderbijslagcontrole en geneeskundig bevolkingsonderzoek. De actuele en historische
gegevens van de bevolking worden op zogenaamde gezinspersoonskaarten genoteerd en bewaard in kaartensystemen. Bij het uitvoeren van een bepaalde taak, zoals
de oproep voor de dienstplicht, zijn niet alle kaarten en alle gegevens nodig. De
ambtenaren maken daarom een selectie uit het bevolkingsregister met alle mannen
van 18jaar.
V 66r de invoering van mechanische en later elektronische hulpmiddelen, was het
selecteren van benodigde gegevens een moeilijk en langdurig karwei. Met de aanleg
van hulpregisters, met daarin een uittreksel van de gezinspersoonskaarten, ging het
gemakkelijker. De hulpregisters waren bijvoorbeeld een kiezersregister, een chronologisch register, een controleregister, enz. Het bevolkingsregister functioneerde als
moederbestand voor het maken van de schaduwbestanden.
De regering stimuleerde de mechanisatie van de bevolkingsadministratie toen zij
op 1 november 1951 een nieuwe kieswet aannam. Het doel van deze wet was het zo
goed mogelijk uitvoeren van het oproepen voor de verkiezingen vanjuni 1952. Men
ging ervan uit dat de gemeentelijke bevolkingsregisters weer de juiste persoonsgegevens bevatten na de reconstructie van na de Tweede Wereldoorlog. Door jaarlijkse controle, met drie verkiezingen in 1946, en de twaalfde volkstelling in 1947
werden de bevolkingsregisters nog verder gezuiverd. De nieuwe kieswet stelde dat
kiesregisters konden bestaan uit: 1. Een kaartregister met voor elk:e kiezer een kaart.
2. Een verzameling van ponskaarten ofmetalen plaatjes. 3. De persoonskaarten van
het bevolk:ingsregister, voor zover zij betrekking op kiezers hebben.
De gemeenten hadden dus een keuze tussen het voortzetten van de oude werkwijze en een overschakeling op mechanische systemen. De keuze werd vooral bepaald door het rendement dat men met een bepaalde werkwijze kon behalen. Het
rendement hing af van het aantal inwoners van een gemeente en het eventueel medegebruik van de apparatuur door andere onderdelen van de gemeentelijke administratie, als sociografische dienst, energiebedrijven, belastingdienst, loonadministratie,
woningdienst, administraties van rekenplichtige instellingen als woningbouwverenigingen e.d. De ontsluiting van de bevolkingsregisters, met andere woorden de
mogelijkheid om de vele waardevolle gegevens die het register bevatte, aan te
wenden op een, wat de daaraan te besteden tijd, verantwoorde wijze, pleitte eveneens voor mechanisering. Het opmaken van een kiezerslijst en het maken van uittreksels uit het bevolkingsregister kon efficienter gedaan worden met mechanische
hulpmiddelen.
Gemeenten die voorop liepen met de mechanisering van het kiesregister waren
Groningen, Leeuwarden en Haarlem.
·
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Haarlem was de eerste gemeente die eind 1950 over een adresseer-systeem
beschikte voor een geheel gemechaniseerde bevolkingsadministratie. Het proces van
de mechanisatie stond er orider Ieiding van de heer H. Oderkerk. De gemeente Haarlem beschikte over vele gegevens die slechts met grote moeite toegankelijk waren.
Het bevolkingsregister dat gebruik maakte van persoonskaarten was te log en
irnmobiel en Ieende zich niet voor selectie en reproduktie anders dan door visuele
beoordeling en afschriften. Dit werd dan ook als een emstig bezwaar gevoeld,
temeer daar de eisen van het gemeentebestuur en publiek steeds hoger werden.
Uit proefuemingen van Oderkerk, bleek dat een adresseersysteem tegemoet kwam
aan de gestelde eisen van snelheid en toegankelijkheid. De metalen adresplaatjes
konden een grote hoeveelheid gegevens bevatten, die men later automatisch kon
selecteren, tellen en afdrukken. Het ponsplatenregister werd in Haarlem niet naast de
'papieren' boekhouding bijgehouden, maar d.iende als vervanging van het woningregister. Men kon het plaatjesregister dus beschouwen als een beknopt persoonskaartenregister, ingericht als woningregister en in de praktijk vervulde het ook de
dienst van deze beide registers. Het persoonkaartenregister raakte min of meer in
rust, omdat niet voor elke vraag de historische gegevens van een persoon nodig
waren. Hulpregisters, zeals kiezersregister, chronologisch register, controleregister,
enz. werden met de mechanisatie geheel overbodig. Het plaatjesregister kon juist in
plaats treden van al de andere hulpregisters. Een bevolkingsbureau volstond voortaan met het bijhouden van het persoonskaartenregister, plaatjesregister, archief- ·
register personen en archiefregister woningen.

Figuur 3. Ponsen van de adresplaatjes voor de bevolkingsadroioistratie io Haarlem, 1950.
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In september 1950 werd een begin gemaakt met het ponsen van de lichtmetalen
plaatjes. De gemeente Haarlem gebruikte net als bij de persoonskaarten een k:leur
voor het onderscheid van·de geslachten. Namelijk gele piaatjes voor mannen en
blauwe voor vrouwen. De gemeente huurde zes ponsmachines, die door tijdelijke
krachten werden bediend. Zes maanden later waren de 164.000 plaatjes gereed.
Op de plaatjes waren van elke inwoner de gegevens geponst voor 'dagelijks'
gebruik. De historische gegevens van de persoonskaart namen de ponstypistes niet
over, daar deze slechts incidenteel dienst deden. De plaatjes sorteerde men per stemdistrict, daarin op straat, vervolgens op huisnummer en per perceel maakte men een .
nauwkeurige gezinsafstelling. In deze volgorde Standen de plaatjesmagazijnen in
wandkasten. Deze opstellingswijze vend Oderkerk de meest ratianele, daar vrijwel
alle werkzaamheden afschriften in volgorde vereisten (verkiezingen, jaarlijkse controle e.d.) en oak statistische vragen vrijwel altijd stadsgedeelten betro.ffen. Ook
voor het dagelijkse werk en mutaties bood de straats- en gezinswijze apstelling voordelen. De automatische selectiemagelijkheden met miters en ponsnokken, waren het
geboortejaar, nationaliteit, uitsluiting kiesrecht, samenwaningen, dienstplichtigen,
gezinssterkten, het geslacht, burgerlijke staat, al dan niet gezi.nshoofd en gegevens
ten behoeve van de waningstatistiek. Het wijzigen van burgerlijke gegevens kon men
met het nieuwe systeem veel eenvaudiger en sneller uitvoeren. V 66r de mechanisatie, typten de ambtenaren van elke mutatie een slip in veelvoud, met vrijwel alle
personalia. De slips gaven zij vervolgens door aan andere instellingen, diensten,
abonnees e.d.

Figuur 4. Citotheek gemeenteliJ"k bevolkingsregi.ster Haarlem, 164.000 adresplaatjes met
persoonsgegevens waren in wandkasten opgeborgen, 1950.
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Na de mechanisatie kon de gemeente Haarlem met lagere kosten, elk soort werk
uitvoeren, ongeacht de omvang. Verkiezingen, jaarlijkse controle op de leerplicht,
militaire dienst, vaccinatie, geneeskuridig bevolkingsonderzoek, kinderbijslagcontrole, kortom al het werk dat vroeger spitsdrukte veroorzaakte. Het was dan ook
niet nodig om een grote reserve aan personeel aan te houden om massawerkzaamheden op te vangen. Daarnaast verkreeg het gemeentebestuur een schat van sociografische gegevens. Zo was het nauwkeurig bekend hoe de bevolking in de verschillende stadsgedeelten was opgebouwd naar leeftijdsgroepen en kerkelijk gezindte.
Recente gegevens die zonder mechanisatie niet of slechts ten koste van veel werk en
geld zouden zijn verkregen. Ook het publiek profiteerde van de mechanisering, daar
het wachten op bewijzen van inschrijving werd gehalveerd.
De gemeente Haarlem gebruikte het ponsplaatjesregister al snel voor taken die
men vroeger vanwege de tijd niet gevraagd werden. De wethouder van onderwijs
vroeg bijvoorbeeld om een zeer nauwkeurige opgave van het potentieel aan kinderen
die in de eerstvolgende jaren de lagere school zouden bezoeken. Hij vroeg om het
aantal kinderen, onderscheiden in kerkgenootschap en woonwijk en geboren in
gespeci.ficeerde tijdvakken tussen oktober 1944 tot en met 1950. Binnen twee weken
werd het antwoord geleverd. Dit vond Oderkerk zeer snel, zeker omdat het werk
tussen de normale werkzaamheden plaatsvond.
Het plaatjesregister was al snel in Haarlem zo ingeburgerd, dat men er geen bijzondere aandacht meer aan schonk. Het invoeren van het nieuwe systeem was voltooid en volledig geslaagd. Er was een bevolkingsregister ontstaan, dat beter dan
welk ander hulpmiddel, diensten verrichte, die voorheen niet mogelijk waren, dan ten
koste van veel geestdodend werk. Het bijhouden van het plaatjesregister was eenvoudig en men kreeg zeer uitgebreide statistische mogelijkheden. De bereikte
besparingen overtroffen de reeds voor de afdeling bevolking en verkiezingen de jaarlijkse afschrijfkosten van de adresseerinstallatie.
De gemeente Haarlem maakte gebruik van een Citograf (Adrema-model) elektrische adresseermachine die, voor het maken van statistische tellingen, was uitgevoerd met uitgebreide automatische selectiemogelijkheden en een eenhedenteller. Dit
maakte de machine bijzonder geschikt voor toepassing in bevolkingsadministraties.
Voor kleine hoeveelheden afdrukken en voor baliediensten werd een eenvoudige
handbediende adresseermachine gebruikt. Het adresseersysteem werd geleverd door
BUKO ( BUreau voor Kantoor Organisatie) uit Amsterdam. Dit bedrijfwerkte in
1950 ook aan de ledenadministratie van de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Het
plaatjesregister met 285.000 persoonsplaatjes, daar ook wel de Citotheek genoemd,
vormde het mobiele basisregister, waarmee alle acties mogelijk waren zeals het aanschrijven van bepaalde categorieen leden voor jeugdwerk, catechisatie, financien,
pastorale bewerking, oproepen voor bijeenkomsten, verkiezingen, enz. BUKO hood
naast een grote technische ervaring een uitgebreide kennis van zaken op administratief-organisatorisch terrein. H~t bedrijfleverde, als eerste in Nederland, speciale
adresseermachines voor de bevolkingsregistratie. De fabrikant van Citogra( Carl
Lamm AB in Zweden, had in 1950 al zes jaar ervaring in Zweden, waar 62
bevolkings-registratie-sytemen in vol bedrijfwaren.
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Carl Lamm AB was oorspronkelijk de importeur van Adrema in Zweden. Tijdens
de oorlog begor.i het bedrijf met de eigen produktie van adresseermachines. Het was
bijna vanzelfsprekend dat na de oorlog, de Nederlandse importeur van Adrema het
alleenrecht kreeg om de Citograf machines te importeren. Dr. L.W. Kramers, van
H.A. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij, vond evenwel dat de Citografmachines niet geschikt waren voor de Nederlandse eisen. Het was voor Kramers een
tegenvaller, toen BUKO deze machines wel succesvol in Nederland introduceerde,
en daarmee Kramers concurrentie aandeed.
Het succes van de mechanisering van de bevolkingsadministratie bij de gemeente
Haarlem was voor veel andere gemeenten aanleiding om ook hun administratie te
mechaniseren met behulp van speciaal ingerichte adresseermachines. Andere verkopers zeals H.A. Kramers & Zoon's Handelmaatschappij met Favad en Ruys' Handelsvereniging met Addressograph, pasten hun machines zodanig aan, dat ze geschikt werden voor het speciale werk dat in een bevolkingsadministratie plaatsvond.
De verkopers rustten de normale elektrische adresseermachines daartoe uit met een
uitgebreide telmachine en een uitgebreid selectie-apparaat. Deze hulpapparaten
waren meestal zo specifiek toegesneqen op de wensen van de klant, dat men ze
meestal fabriceerde in de eigen fabriek ofwerkplaats.
De gemeente Enschede nam in 1951 een proef met een adresseersysteem. De
gemeente wilde niet alleen het woningregister op de ponsplaatjes te plaatsen, maar
tevens het meest geraadpleegde gegevens uit het archiefregister. Men gebruikte voor
de proefueming een speciaal aangepaste Addressograph adresseermachine met
samengestelde plaatjes, zodat bij mutaties niet het gehele plaatje behandeld ofver. vangen behoefde te worden.
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Datum verhuizing en nicuw adres
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en olaats van herkomst
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Figuur 57. Ontwerp ponsschema voor het bevolkingsregister van de gemeente Enschede, 1951.
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In de praktijk was er bij de Nederlandse overheid een voorkeur voor enkelvoudige
Adrema adresplaatjes omdat ze veel informatie konden bevatten, en snel te verwerken waren. Toen de eerste Favad machines voor bevolkingsadministraties, in 1954
beschikbaar waren, verdween de interesse voor Addressograph machines. ·
Voor de bevolkingsadministratie kon niet elke willekeurige adresseermachine
genomen worden. Bij de keuze voor een bepaald systeem, was volgens H.J.E.
Terlaak Poot, redacteur van De Kantoormachinegids, vooral de betrokkenheid van
de installateur van overwegend belang. "Aan de gehe/e organisatorische opzet van

een derge/ijke administratie is zovee/ verbonden en is al/een op te /ossen met hulp
van de betrokken importeur. "Bij het installeren was in feite niet het merk adresseermachine van belang, omdat elke machine speciaal werd aangepast aan de wensen van
de gebruiker. Als een bepaald hulpapparaat niet bestond, dan werd dit speciaal vervaardigd. Het belangrijkste was dat de installateur over voldoende kennis beschikte
om de zeer complexe organisatie van een bevolkingsadministratie te doorgronden, en
vervolgens een goede oplossing voor problemen uitdacht. Het was niet zozeer de
techniek die de doorslag gaf, maar het organisatorisch inzicht van de installateur.
De organisatorische kwaliteiten van de installateur waren ook belangrijk bij het
installeren van een adresseer-systeem in administraties waar meer werd gedaan dan
puur adresseerwerk. Reeds bij het puur adresseerwerk was organisatorisch inzicht
nodig, als een adresbestand een bepaalde grootte had bereik:t. In organisatieschema' s
voor deze administraties werd aangegeven hoe de gebruiker de adresbestanden
moest indelen en hoe bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Dit
bevorderde de snelheid van het werk en verzekerde dat de gebruiker optimaal
gebruik kon maken van het adresseer-systeem. De leveranciers van de adresseermachines gebruik:ten een verschillende verkooptechniek: Een leverancier van
kantoormachines verkocht een adresseermachine met een handleiding. Een
organisatie-adviseur verkocht een uitgebreide handleiding met instructieboeken, en
leverde daarbij een adresseer-systeem.
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4

EPILOOG

ADRESSEERMACHINES NA 1970

4.1 ADRESSEREN MET COMPUTERS
Vanafbeginjaren zestig betekende de invoer van computers binnen de administratie een grote omwenteling in de toepassing van apparatuur. De overgang van
mechanische naar elektronische apparatuur maakte een grotere integratie van functies mogelijk. In eerste instantie werden computers door grote administraties aangeschaft ter vervanging van ponskaarteninstallaties. De verwerkingssnelheid van de
computers was veel groter dan die van de mechanische ponskaartenmachines. Voor
de invoer van gegevens bleven de computers tot eind jaren zestig afhankelijk van
ponskaarten en ponsband. De magneetband, en later de harde schijf als permanent
geheugen, vergrootte de in- en uitvoersnelheid van gegevens. V anaf de tweede helft
van de jaren zeventig werd er in toenemende mate gebruik gemaakt van computers.
Er was een groot aanbod van betrekkelijk goedkope computers met standaardprogrammatuur en een toenemende verbreiding van machines voor tekstverwerking.
Voor de adresseersystemen betekende de invoer van de computer een begin van
het eind aan het functioneren als zelfstandig systeem binnen een administratie. Het
begin van deze ontwikk~ling was de wijze waarop adressen op een poststuk werden
aangebracht. De gebruikelijke adresseermachine drukten een adres of andere tekst
direct af op een stuk. Met de computers maakte men meer gebruik van indirecte
adressering, ofwel met etiketten. De eerste machine die dit mogelijk maakte werd in
1966 gepresenteerd. Bij deze etiketten-transfer machine (Multimac MFG) waren de
drukgegevens afkomstig van ponskaarten, ponsband of magneetband. De etiketten
werden met.een computerprinter bedrukt en door de transfer-machine op de post
geplakt. En in 1968 k:wam er een etiketteermachine waarbij de drukgegevens rechtstreeks van de computer afkomstig waren.
Na 1977 was de adresseermachine voor een groot gedeelte vervangen door machines waarmee al dan niet gegommeerde, of zelfklevende etiketten op poststukken
werden overgebracht. De adressen werden in het geheugen van de computer vastgelegd. Meestal werd van een computer gebruik gemaakt voor adressering, nadat
deze voor een antler doe! was aangeschaft. Het inschakelen van de computer had
twee belangrijke voordelen. Het aanbrengen van mutaties in het adressenbestand was
vergeleken met het aanbrengen van wijzigingen in een adresplaatjesbestand eenvoudig. De adressen in de computer werden ook voor andere doeleinden gebruikt, zeals
voor tekstverwerking en in de boekhouding.
Een grote stimulans om over te schakelen van mechanische adresseermachines
naar de computer was de invoering van de postcode. In 197 6 werd de postcode
ingevoerd voor partijenpost, gevolgd voor losse post in 1978. Uitgevers en andere
houders van grote adresbestanden protesteerden. Zij werden immers gedwongen om
alle bestanden van de code te voorzien. Met behulp van speciale computerprogramma's en de medewerking van de PTT, verliep de introductie van de postcode succesvol. Al in het eerste jaar was ongeveer de helft van de losse post voorzien van de postcode. Drie jaar later lag dit aandeel op ruim negentig procent
[Hogesteeger 1989]. Het aanbrengen van de postcode op de bestaande adresplaatjes
was vrij eenvoudig, maar de hoeveelheid mutaties was een stimulans om een al
aanwezig computersysteem voor adressering in te richten.
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De ontwikkeling op het gebied van adresseermachines die gebruik maakten van
losse adresplaatjes 1 stand echter niet stil. Addressograph-Multigraph presenteerde in
1970 een enkelvoudig plastic adresplaatje, metals voordeel dat de laden met plaatjes
lichter waren dan laden met metalen plaatjes. Selectiekenmerken konden met ponsgaten in een arbeidsgang met het ponsen warden aangebracht. Adrema ontwikkelde
ook een plastic adresdrager en sprang in op het bezwaar dat voor metalen plaatjes
een speciale ponsmachine nodig was. Het bedrijf presenteerde in 1970 een adresplaatje van aluminiumfolie dat met een typemachine van tekst voorzien kon warden.
De voordelen waren dat het automatisch afdrukbaar was, vederlicht was, goedkoper
dan andere plaatjes en doorslagen mogelijk waren. Het folie-adresplaatje was toepasbaar voor alle administratieve toepassingen waar het stencilplaatje gebruikt werd. In
1978 presenteerde Adrema registratiekaarten, waar de vaste gegevens op het
strookje folie werden getypt met een typemachine. De foliekaarten waren onmiddellijk voor afdrukken gereed, omdat er geen ingewikkelde nabehandeling en vocht
nodig was zoals bij zeef- en hectografische druk. De Adrema foliekaarten konden in
talloze administraties warden toegepast als kredietkaarten, klantenkaarten, patientenkaarten, expeditiekaarten, magazijnkaarten, contractkaarten, personeelskaarten, etc.
De kaarten werden afgedrukt op enveloppen, fakturen, etiketten, werkopdrachten,
loonkaarten, etc.
In de jaren tachtig waren er weinig machines op de markt onder de noemer adresseermachine. Het adresseren van stukken werd steeds meer gedaan met behulp van
de wijdverbreide computers. Een database functioneert hierbij als adresbestand, en
een printer als adresseermachine. De adresseersystemen werden volledige postverwerkingssystemen die bestonden uit computers, printers, vouwmachines,
enveloppe-vulmachines en frankeermachines .

4.2 IDENTIFICATIE
Het gebruik van losse adresplaatjes voor het adresseren van post, verdween
geleidelijk vanaf begin jaren tachtig. Dit betekende niet dat de kleine plaatjes zijn
verdwenen. Het gebruik van de adresplaatjes als identificatiemiddel nam zeer sterk
toe in de jaren zeventig.
In 1976 kwam Farrington met een adresplaatjes-ponsmachine onder computerbesturing (Farrington F9500). Voor toepassing van de machine kwamen vooral de
administratieve afdelingen van ziekenhuizen in aanmerking. De centrale verwerking
van administratieve gegevens kon zo warden gecombineerd met het maken van
adresplaatjes voor het bedrukken van patientendocumenten. Het adresplaatje werd
steeds meer gebruikt als legitimatiebewijs. In 1978 nam Addressograph-Multigraph
Jacquard Systems over, een bedrijf dat kleine computersystemen produceerde.
Addressograph-Multigraph werd op haar beurt weer overgenomen door Data Card,
een bedrijf dat zich speciaal toelegde op de ontwikkeling van adresplaatjes. Data
43Card ontwikkelde een snel adresseersysteem voor directe koppeling aan computersystenien. De adressen werden gefypt of geschreven op geplastificeerde adreskaarten, die waren voorzien van een magneetstrip en clockmarks voor selectie.
Verder was het systeem geschikt voor bankpassen, betaalpassen en creditcards. In
1981 werd elke betaal- of giropas door Data Card geleverd, of met een Data
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Card-embosseer-installatie van naamsgegevens voorzien. Over de gehele wereld
werden Data Card-systemen gebruikt bij banken, ziekenhuizen, credit card- organisaties, warenhuizen, restaurant- en hotelketens en tal van andere instellingen. Daarnaast liep Data Card voorop in ontwikkelingen zoals magneetstrip, foto- en chipkaart.

4.3 EINDE VAN DE ORGANISATJEMACHINE
De andere administratieve functies van adresseersystemen, die plaats vonden naast
het eigenlijke adresseren, verdwenen niet met het verdwijnen van de mechanische
adresseermachine. De diverse formulieren zoals lijsten en systeemkaarten, die
vroeger men bedrukte met een adresseermachine, worden tegenwoordig in het
geheugen van een computer als databestand opgeslagen. De database-programmatuur functioneert in feite als beheerder van de diverse formulieren.
Meer nog dan een adresseersysteem, had het gebruik van een computer organisatorische begeleiding nodig. Bedrijven die voorheen adresseersystemen installeerden
als organisatie-systemen, specialiseerden zich op de automatisering van administraties. De ervaring die zij.al hadden op organisatorisch gebied, bood hun veel voordelen bij dit werk. Zij hadden immers de expertise in het oplossen van knelpunten in
administratieve organisaties. De techniek die gebruikt werd voor het verbeteren van
de administratieve organisatie, was van secundair belang. Er werd eenvoudig
gekozen voor de meest efficiente techniek. En een computersysteem werd, vanaf
halverwege de jaren zeventig, steeds efficienter ten opzichte van een mechanische
adresseersystemen.
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5

CONCLUSIES

Het fundament voor de informatisering werd al in de vorige eeuw gelegd, toen
men het verlangen had om steeds meer gegevens vast te leggen over burgers en
bedrijfsgegevens. Aanvankelijk werd dit gedaan binnen kantoren waar de administratie werd gevoerd van de overheid en bedrijven. Door het verzamelen van meer
gegevens konden zij de stand van zaken beter analyseren en meer controle krijgen op
de uitvoering van bestuurlijke beslissingen. Om de groeiende stroom aan gegevens
op te vangen, werden mechanische hulpmiddelen ontwikkeld. Deze apparaten maakten het mogelijk om het administratieve werk veel efficienter te doen. Tevens maakte
de mechanisatie het mogelijk om nog meer gegevens vast te leggen.
De historie van de ontwikkeling van de mechanische hulpmiddelen, kan niet los
gezien worden van de geschiedenis van de ontwikk:eling binnen de administratie. De
geschiedenis van het gebruik en de ontwikkeling van de mechanische hulpmiddelen,
is nauw verbonden met de historie van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer.
Ben nieuwe industrie leverde vanaf 1870 een grote varieteit aan mechanische hulpmiddelen zoals tel- en rekenmachines, ponkaartenmachines en typemachines. Een
van de succesvolste mechanische apparaten was de adresseermachine met losse
adresplaatjes. Deze adr.esseermachine was een vrij eenvoudig rriechanisch apparaat,
<lat gebruikt werd voor het afdrukken van adressen op de poststukken. De adresseermachine vond al aan het begin van deze eeuw haar weg naar de administraties
van Nederlandse overheidsinstellingen, verzekeringsbedrijven, banken, grote
handelsfirma's, transportbedrijven, treinmaatschappijen en gas- water- telefoon- en
elektriciteitsbedrijven, die de machine gebruikten voor het adresseren van de post.
De techniek van het mechanisch adresseren was na 1900 betrouwbaar en kon een
grote variatie aan gegevens vastleggen en met hoge snelheid afdrukken. Van alle
beschikbare systemen werden de systemen met losse adresplaatjes geaccepteerd voor
het administratief gebruik. Hiervan waren twee afdrukprincipes succesvol: de
metalen plaatjes voor grote adresbestanden, en de stencilplaatjes voor kleinere
bestanden.
In de ontwikkeling van de adresseermachine zijn drie tijdperken te onderkennen:
dat van de basisinnovaties, 1870 - 1930, dat van het systeemgebruik, 1930-1970, en
de terugkeer naar de adresseeerfunctie vanaf 1970.
Tijdens het eerste tijdperk, van 1870 tot 1930, werden de meeste basisinnovaties
gedaan. De nadruk in de ontwikkeling lag op het verhogen van de adresseersnelheid
en de bedrijfszekerheid van de machines. Voor elke toepassing en omvang van adresbestanden waren er in 193 0 machines te koop, die zo goed voldeden dat ze, in haast
ongewijzigde vorm, tot in de jaren tachtig gebruikt werden. De adresseermachine
vond rond 1920 zijn definitieve plaats en bestaansrecht in administraties. De machine
was een vanzelfsprekendheid, die weinig vragen opriep omtrent bet gebruik ervan;
als men veel te adresseren had, dan gebruikte men de adresseermachine. Aan het eind
van het decennium was het een geaccepteerde manier om te besparen op de loonkosten. Voor elke toepassing en omvang van adresqestanden waren er in 1930 _
machines te koop, die zo goed voldeden dat ze, in haast ongewijzigde vorm, tot in
de jaren tachtig gebruikt werden. De verdere technische ontwikk:eling van de adresseermachine was vooral ·gericht op het gebruik van de machine voor administratieve
toepassingen.
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In Nederland groeide de belangstelling voor het wetenschappelijk bedrijfsbeheer
tijdens de Eerste Wereld<?orlog. Onder invloed een neergaande economie, begon
vanaf het midden van de jaren twintig, de uitgebreide mechanisering van Nederlandse
administraties. Bedrijven en overheden streefden naar meer efficiency, wal men wilde
bereiken via rationalisering van arbeid. Met het rationaliseren kwamen bepaalde
taken aan het licht die beter uitgevoerd konden worden met behulp van machines.
Door de rationalisering van de administratie ontstond er een groeiende behoefte aan
mechanische hulpmiddelen. Steeds meer administratief werk werd ondersteund met
mechanische hulpmiddelen, die rendabel werden omdat ze een deel van het werk
sneller, goedkoper en beter konden uitvoeren. Met de rationele analyse werden ook
voor de adresseermachine nieuwe administratieve taken toebedacht.
De gebruikers waren de eersten die de machines gebruikten om meer administratieve toepassingen uit dan het adresseren van de post. De adresseermachine werd
gebruikt voor een veelvoud van andere administratieve toepassingen die weinig met
de uitgaande post te maken hadden. Adresseermachines waren overal bruikbaar waar
kleine hoeveelheden tekst herhaald werden afgedrukt. De adresseermachine werd
steeds meer gebruikt voor het bedrulcken van diverse formulieren in de administratie.
Hierdoor werd de adresseermachine een meer geYntegreerd deel van de gehele
administratie. Dit deed de behoefte ontstaan voor nieuwe technische ontwikkeling
die uitgevoerd werd met het ontwikkelen van nieuwe adresplaatjes en hulpapparaten.
Aan de machines zelfwerd niet veel veranderd. Technische ontwikkeling vond
vooral plaats in de selectiemogelijkheden en hulpapparaten, zoals het lijstapparaat en
deelafdruk.
Aan het einde de jaren twintig beschikte de adresseermachine over alle eigenschappen die nodig waren voor het bedrukken van alle soorten formulieren die
binnen een bedrijf gebruikt werden. De machines waren snel, hadden ruime selectiemogelijkheden en boden de mogelijkheid van deelafdruk, en op de plaatjes kon men
een grote hoeveelheid gegevens vastleggen. Het gebruik van de adresseermachine
voor het bedrukken van allerlei verschillende formulieren binnen een bedrijf, werd
steeds ingewikkelder. Men zocht naar een systematische methode voor een optimale
indeling van de magazijnen, het ontwerp van de plaatjes, het ontwerp van de
formulieren en werkvoorschriften. Na de analyse van alle administratieve werkzaamheden, maakte men werkvoorschriften voor het adresseersysteem.
Tussen 1930 en 1970 werden de adresseersystemen meer en meer gebruikt voor
allerlei andere administratieve werkzaamheden, die plaatsvonden naast het eigenlijke
adresseren. De adresseersystemen werden gebruikt voor het oplossen van knelpunten
binnen administraties. Adresseersystemen bemvloedden daardoor de gehele administratieve organisatie. De nieuwe administratieve arbeidsmethoden hadden meer aandacht voor nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de adresseermachine. Steeds
meer organisaties gebruikten een adresseersysteem voor het oplossen van hun
organisatieproblemen in de administratie. De adresseermachine werd met dit gebruik
een organisatiemachine.
·
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De Nederlandse verzekeringsmaatschappijen waren de eerste instellingen die doelbewust een adresseersysteem aanschaften om knelpunten in hun administraties op te
lossen. De technische ontwikkeling van de adresseermachine voor administratief
gebruik kwam voort uit de wens van deze maatschappijen om meer te kunnen
drukken dan de NAW-gegevens. Men wilde ook de premie en andere gegevens
vastleggen op de adresplaatjes, en die gegevens op verschillende wijzen afdrukken.
Hiervoor werd het lijstapparaat, miters en deelafdruk ontwikkeld. Bij de ziekenfondsen werd, vanaf de jaren dertig, het adresplaatje gebruikt voor de identificatie
van de patienten. Het belangrijkste technisch hulpmiddel binnen het organisatiesysteem van de ziekenfondsen, was niet de adresseermachine, maar het adresplaatje.
Op het adresplaatje werden de gegevens van de verzekerden geponst, waarna de
plaatjes later met behulp van een lijstapparaat, deelafdruk en doorslagen, werden
afgedrukt op formulieren. In organisatieschema' s voor deze administraties werd
aangegeven hoe de gebruiker de adresbestanden moest indelen en hoe bepaalde
werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Dit bevorderde de snelheid van het
werk en verzekerde dat de gebruiker optimaal gebruik kon maken van het adresseersysteem.
Voor het administratieve gebruik kon niet elke willekeurige adresseermachine
genomen worden. Bij het installeren was in feite niet het merk adresseermachine van
belang, omdat elke machine speciaal werd aangepast aan de wensen van de gebruiker. Als een bepaald hulpapparaat niet bestond, dan werd dit speciaal vervaardigd. Het belangrijkste was dat de installateur over voldoende kennis beschikte om
de zeer complexe organisatie van een bevolkingsadministratie te doorgronden, en
vervolgens een goede oplossing voor problemen uitdacht. Het was niet zozeer de
techniek die de doorslag gaf, maar het organisatorisch inzicht van de installateur.
Een andere impuls aan de ontwikkeling van de adresseermachine werd, vanaf
1940, gegeven door het gebruik van de adresseersysteem in bevolkingsboekhouding.
De statistische tellingen die daar uitgevoerd werden, waren de aanleiding voor de ·
ontwikkeling van tellende adresseermachines met uitgebreide selectiemogelijkheden.
Dit gaf nieuwe technische ontwikkeling die bestond uit hulpapparaten die aan de
bestaande machines werd toegevoegd. Het basisprincipe van de adresseermachines
werd bijna niet gewijzigd. Na 1940 werden de adresseermachines gebruikt voor
statistische toepassingen. De hulpapparaten waren rechtstreeks afgeleid van andere
mechanische apparaten als ponskaarten en telmachines.
V anaf 1970 werd de adresseermachine weer vooral gebruikt als machine voor het
adresseren van poststukken. Andere functies zoals sorteren en tellen werden overgelaten aan computers. In de jaren tachtig werd ook het adresseren grotendeels overgenomen door computers. Na de invoering van de computer werden de adresseermachines weer meer voor alleen het adresseren gebruikt. De computer nam de taken
van de adresseermachine over voor andere administratieve taken. Na 1980 stabiliseerde dit in printers voor etiketten en etikettentransfermachines. De eigenlijke naam
adresseermachine als zelfstandige apparaat verdween geleidelijk.

89

De invoering van de adresseermachine was voor veel administraties de eerste
kennismaking met gemechanise~rd gegevensbeheer. In Nederland werd de adresseermachine bij veel administraties eerder ingevoerd dan bijvoorbeeld de boekhoudmachine en ponskaarteninstallatie. Het gebruik van de adresseermachine voor meer
administratieve taken, kwam pas met de verworvenheid van nieuwe inzichten over
de inrichting van de administratie.
De invloed van het gebruik van adresseermachines is ook nu nog aanwezig in de
samenleving. De toepassing voor identificatiedoeleinden is de belangrijkste die is
overgebleven van de mechanische adresseermachines. In feite is het adresplaatje het
enige overblijfsel uit de periode van mechanisering, dat nog steeds nieuwe technische
ontwikkelingen kent. Het gebruik van de plastic plaatjes zal in de toekomst nog meer
toenemen.
De andere administratieve functies van adresseersystemen, die plaats vonden naast
het eigenlijke adresseren, verdwenen niet met het verdwijnen van de mechanische
adresseermachine. De diverse formulieren zoals lijsten en systeemkaarten, die
vroeger men bedrukte met een adresseermachine, warden tegenwoordig in het
geheugen van een computer als databestand opgeslagen. De database-programmatuur functioneert in feite als beheerder van de diverse formulieren. Bedrijven die
voorheen adresseersystemen installeerden als organisatie-systemen, specialiseerden
zich op de automatisering van administraties. De ervaring die zij al hadden op
organisatorisch gebied, bood hun veel voordelen bij dit werk.
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BUI.AGE I NEDERLANDSE OCTROOIEN ADRESSEERMACHINES
Octrooinummer datum indiening Titel octrooi Indiener.
8781
9163
13518

13959

14202
14553
14941
17923

18085
18088
18212
18578
18719
19235
19236

21318

22251

22834
23361
23364

25247
25868
26386

26715

26974

20/6/11 - Drukkussen voor adresseermachines. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
20/1017 Adresseermachine. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
23/12122 Adresseer- of dergelijke drukmachine met een inrichting voor het automatisch trapsgewijze voortbewegen van een te bedrukken lijst. Adrema Maschinenbauges. GmbH,
Berlijn.
23/12120 Verbeterde inrichting voor het automatisch stapsgewijze verderschakelen van een te
bedrukken lijst bij adresseer- en dergelijke drukmachines. Adrema Maschinenbauges.
GmbH, Berlijn.
23/11128 Adresseermachine met uitrukbaar drukkussen. Adrema Maschinenbauges. GmbH,
Berlijn.
2414/5 Machine voor het ma.ken van klaar geadresseerde kruis- ofreepbanden van een papierreep. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
24/12123 Drukplaat voor adresseermachines. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
26/1017 Meervoudige schakelaar voor adresseermachine met automatische regeling van de
afdrukinrichting door de drukplaten zelf op haar weg door de adresseermachine. Adrema
Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
2619/30 Drukplaat voor adresseermachines. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
26/10114 Adresseermachine. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
2713/5
VeIZBillellade voor adresplaten. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
27/3/15 Adresseermachine met regeling van de afdrukinrichting door de drukplaten, voorzien van
een specialen schakelaar. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
26/11125 Adresseermachine met machinate aandrijving. Adrema Maschinenbauges. GmbH,
Berlijn.
2718/30 Handadresseermachine met overslaghetboom. Adrema Mascb.inenbauges. GmbH,
Berlijn.
27/911
Inrichting voor het automatisch toevoeren.naar en afvoeren van de afdrukplaats van
vellen papier in een adresseermachine met op- en neergaande drukkop. Adrema
Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
28/519 Adresseermachine met electromagnetische regeling van de afdrukinrichting op al ofniet
afdrukken door de drukplaten zelf op haar weg door de machine, door middel van aan de
onderzijden der drukplaten aangebrachte uitsteeksels, wel.ke kenzeschakelaars de
regelingsstroomketens beinvloeden. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
28/9118 Ruiter voor de drukplaten van adresseermachines. Adrema Maschinenbauges. GmbH,
Berlijn.
28/817 Drukplaat voor adresseermachines en dergelijke, waaraan een of meer merkplaatjes
(ruitertjes) draaibaar bevestigd zijn. Addressograph Company, Chicago.
2817/30 Drukplaat voor adresseerinachines met een draaibaar aan de plaat bevestigd merkorgaan.
Addressograph Company, Chicago.
28/8/8 Raam voor een drukplaat voor adresseermachines en dergelijke, aan hetwel.k de drukplaat afneembaar bevestigd is door uit het raarn gestampte tongen en bevestigingsinrichtingen. Addressograph Company, Chicago.
28/817 Drukplaat voor adresseermachines. Addressograph Company, Chicago.
30/3/1 Inrichting voor het bevestigen van drukkussens aan de drukkussen~laat bij adresseermachines en dergelijke drukmachines. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
29/8/12 Adresseermachine of dergelijke drukmachine met een in den drukarm aangebrachten,
heen en weer beweegbaren, in den vorm van een revolverkop uitgevoerden drukkop met
twee drukkussens en een inrichting voor het automatisch en stapsgewijze voortbewegen
der te bedrukken lijst. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
29/12119 Inrichting voor het, met behulp van een kiezerkaart of dergelijk kiezerorgaan en een
daarbij behoorende aftastinrichting, uitkiezen en doen afdrukken van bepaalde drukplaten uit een serie drukplaten of drukschablonen, die door een adresseermachine of
dergelijke drukmachine wordt heengevoerd. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
28/8/8 Drukraam voor adresseer- en soortgelijke machines. Addressograph Company, Chicago.
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27230
28298

28569

29140

34065

35479
31028
37454
53141

56637
57511
59856
70232

71511
74748
78140
80138

81476
83830
84578
85884
86669
91684
96588
97045
120784

Verschuifbare merkinrichting voor drukramen van adressecr- en soortgelijke machines.
Addressograph Company, Chicago.
29/12/9 Inrichting voor het tangs electrornagnetischen weg instellen van de cijfcrtoctsen van een
relcenmachine, die van ecn bureaumachine, b.v. een adresscermachine, uit bediend kan
worden. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
30/412S Drukpers voor het maken van afdrukken van een vast zctsel en een verwisselbare
adrcsscerplaat of dergelijke. Addressograph Company, Chicago.
30/S/6 Drukvorm, welke den vorm van een aan de eindcn gesloten goot hccft en gebogen is van
een in hoofdz.aak rechthoekig metalen plaatje, dat op een middenstrook van letters of
tcckens in hoogdruk is voorzien. Addressograph Company, Chicago.
3216/22 Adrcssccrmachine of dergelijke drukmachine met een inrichting voor het uitkiezen en
doen afdrukken van bepaaldc drukplaten uit een serie door de adrcsseermachine heengevoerde drukplaten. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
331S/22 Houder voor een drukplaat met in langsrichting loopende geleidingen voor het inschuiven van de plaat Addressograph Company, Euclid, Cleveland, Ohio.
33/611
Drukplaat met houder. Addressograph Company, Euclid, Cleveland, Ohio.
33/S/22 Ruiter met draaglichaam. Addressograph Company, Euclid, Cleveland, Ohio.
39/10126 Adresdrukplaat met tot holle leireepen omgevouwen langszijden, waarvan althans een is
voorzien van sleuven voor het inbrengen van ruitcrs. Adrema Maschincnbauges. GmbH,
Berlijn.
401912 Adrcsseermachine. Hermanus Hennink, Utrecht
41/1127 Adresdrukplaat. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
371212
Door ecn motor gcdreven adressccrmachine. Addrcssograph-Multigraph corp.,
Cleveland, Ohio.
4914121 Adresseermachine met een tocvoennagazijn voor de drukplaten, ecn drukinrichting, een
horizontale geleidebaan over het tafelvlak van de machine tussen het tocvocrmagazijn en
de drukinrichting, en een periodiek met de drukinrichting samenwerkingsmechanisme,
dat de drukplaten uit bet tocvocrmagazijn op de horizontale geleidebaan en langs deze
naar de drukinrichting brengt. Adrcma Limited, London.
43111/26 Voor het vastzctten van vlakke insteekruiters ingerichte adresdrukplaat, en ruiter voor
dcze adresdrukplaat. Adrcma Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
49111/29 Inrichting aan een adrcssecrmachine of een soortgelijke machine, voor het instellen van
een meervoudige afdruk van een drukplaat. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Bcrlijn.
4912118 Adresdrukplaat, geschikt om losneembaar op een kaart of dergelijke clmagplaat te
worden bevestigd. Adrcma Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
4413/1S Werkwijzc v09r het besturen van een rekeninrichting met behulp van adresdrukplaten.
Adrema-Wcrke GmbH, Berlijn.
S2/S/14 Ruiter met dwarsvering. Adrema Maschinenbaugcs. GmbH, Bcrlijn.
S2/1012 Instcckruiter voor adrcsseerdrukplatcn. Adrema Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
S3/10114 Adresdrukplaat. Adrcma Maschinenbaugcs. GmbH, Berlijn.
S11212
Adressccrinrichting. Adrcma Maschinenbaugcs. GmbH, Berlijn.
S117119 Adresdrukplaatje. Adrcma Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
S211012 Verbctering van adrcsdrukplaat Adrcma Maschinenbauges. GmbH, Berlijn.
SS/10120 Inrichting voor het optellen van getallen met behulp van een adresdrukplaat AdremaWerke GmbH, Bcrlijn.
S711011 Identitcitsdrukkaartje. Addressograph-Multigraph corp., Cleveland, Ohio.
60/1012S Met de hand bcdienbaar afdrulctocstel. Addressograph-Multigraph corp., Cleveland,
Ohio.
28/B/8
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BIJLAGE Il AFDRUKPRINCIPES ADRESSEERMACHINES
Bij de adresseennachines voor administratieve toepassingen bestond er een onderscheid dat gebaseerd was op het afdrukprincipe. De drie afdrukprincipes waren
hoogdruk, zeefdruk en hectografische vlakdruk. Volgens een vuistregel kon men
voor kleine hoeveelheden post hectografische machines gebruiken, voor wat grotere
hoeveelheden post, machines die gebruik maakten van zeefdruk-adresplaatjes, en
voor zeer grote hoeveelheden post, machines die werkten met hoogdrukadresplaatjes.

Il.1 Hoogdruk

Figuur 58. Basisprincipe hoogdruk.

Bij hoogdruk werd gebruik gemaakt van plaatjes waarop de tekst in relief was
aangebracht. Het aanbrengen van de tekst gebeurde door middel van ponsmachines
(ook wel embossing-machines genoemd om verwarring te voorkomen met machines
voor ponskaarten). Met deze ponsmachines werden de lettervonnen in het plaatje
geperst, zodat het spiegelbeeld aan de andere zijde in relief verscheen. De lettertekens werden op de stukken afgedrukt door middel van een drukkop met platte
kussen en inktlint, of met een inktrol. Voor het beperken van de geluidsproduktie, en
om de plaatjes te beschennen voor slijtage, werden er ook machines gebouwd die
gebruik maakten van een cilindervormig drukkussen. Voor de plaatjes werd tot de
jaren veertig hoofdzakelijk lichtmetaal gebruikt. Daarna werden ook metaalfolie en
plastic toegepast. Het voordeel van de plaatjes was de duurzaamheid, het nadeel was
dat de tekst met speciale, kostbare, ponsmachines aangebracht moest worden.

Il.2 Zeefdruk
Bij zeefdruk bestonden de tekstdragers uit stencilmateriaal waarop de tekst met
een nonnale typemachine werd aangebracht. Door de tekst te typen op een bevochtigd stencil, werd het op de plaats van de lettertekens inktdoorlatend. Bij het afdrukken lag het stencil op het poststuk. Boven op het stencil rolde een inktrol, die met
behulp van een tegendrukrolcilinder onder het poststuk, de inkt door het stencil
perste op het te adresseren stuk. Het grote voordeel van deze methode was dat de
plaatjes direct op een reeds aanwezige typemachine konden worden
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aangemaakt. Bij een andere methode van zeefdruk werd de tekst met een speciale
stansmachine in een papieren drager gestanst, een sjabloonkaartje. Deze methode is
weinig gebruikt omdat bepaalde letters niet netjes in het sjabloon gestanst konden
warden en het kostenvoordeel van de typemachine teniet werd gedaan.

Inktrol

I

'

Inktverdeelsysteem

Adreskaaart

Poststuk-------Verend opgebangen
contradrukrol

Figuur 59. Basisprincipe zeefdruk.

Il.3 Vlakdruk: Hectografie
Om een tekstdrager voor vlakdruk aan te maken, werd de tekst op een stuk speciaal papier getypt, waarachter hectografisch carbon was geplaatst met de carbonzijde
naar bet papier toe. Aan de achterzijde van het papier kwam de tekst in spiegelschrift
in carbon te staan. De tekstdrager werd bevestigd in een houder of op een kaart en
dit resulteerde in een adresdrager, ofmoederplaatje. Het afdrukken ging volgens een
chemisch proces. Het te bedrukken stuk werd bevochtigd met een hectografische
vloeistof, die meestal was samengesteld op basis van alcohol. Als bet carbon bet
bevochtigde oppervlak raakte, startte een chemisch proces tussen vloeistof en carbon, waardoor de tekst weer positief zichtbaar op het stuk kwam te staan. Voordeel
van deze methode was de eenvoud waarmee de plaatjes werden aangemaakt, nadeel
was dat gemiddeld niet meer dan vijftig afdrukken per plaatje mogelijk waren.
Aanvoer adresdrager
met hectografisch carbon

Afdruk: carbon
reageert met
vloeistof

Aanvoer van poststuk en bevochtiging
met hectogratische vloeistof

Figuur 60. Basisprincipe hectografisch vlakdrukken.
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BIJLAGE ID PRAKTIJKVOORBEELD INSTALLATJEKOSTEN
De aanschafvan een nieuw adresseersysteem was een vrij hoge investering voor een bedrijf.
Onderstaand voorbeeld, uit 1937, is gedeelte van een kosten / baten analyse die werd uitgevoerd
door de redactie van De Kantoormachinegids voor een uitgeverij die onder andere de Heldersche
Courant uitgaf. Het geeft een goede indruk van de overwegingen had voordat men een beslissing

nam.
Heldersche Courant Post en Omtrek.
1600 abonnees, waarvoor 1250 adresbanden noodig zijn. De rest wordt door agenten bezorgd.
Driemaal per week moeten 1250 adresbanden worden afgedrukt. Dit geschiedt momenteel in de
binderij met behulp van de Mercantile-adresseermachine en 2,5 uur per keer. Deze machine wordt
bediend door een leerjongen. Daar in Uw bedrijf slechts van een beperkt aantal leerjongens gebruik
mag worden gemaakt is de tijd van een leerjongen meer waard, dan zijn norrnale uurloon. Hij kan
namelijk een oudere kracht vervangen. Het komt ons daarom, na besprcking met Hr. Koning, aannemelijk voor, elk uur van een leerjongen met een waarde van 20 cent gelijk te stellen. De adresseerrnachine kan bediend worden door kantoorpersoneel van 10 cent per uur. De 1250 adresbanden
kunnen met de Adresseermachine ruimschoots in 1 uur worden afgedrukt. Kosten zijn nu per jaar:
156 x 1 x 10 cent is/ 15,60. Besparing per jaar / 62,40. Viermaal per jaar worden 1600 kwitanties
uitgeschreven. Dit kost 4 x 2,75 is/ 11,-. Met de Addressograph zijn 1600 kwitanties af te drukken
in 1,25 uur. Hetgeen kost 4 x 1,25 x 10 cent is/ 0,50. Besparing JI0,50. Het uitschrijven van de
borderellen door kantoorpersoneel kost ruim 5 uur, dit is 4 x 5 x 25 cent is/ 5,-; dit wordt met de
adresseermachine 4 x ¾ x 10 is/ 0,30. Besparing / 4,70.
De controle wordt bij bet afdrukken van de kwitanties met de adresseerrnachine tot een minimum beperkt. daar fouten in namen, straten, woonplaatsen en bedragen niet kunnen voorkomen,
alsook vergeten in rekening te brengen van Zondags- en Modebladen. De eenige fout, die lean
voorkomen, is het zoekraken van een plaatje, terwijl dan de fout per borderel gelocaliseerd kan
worden. De besparing, ontstaan door vermindering van deze controle, is niet nauwkeurig te bepalen
daar we, betreffende het ontstaande werk, niet over gegevens beschikken. Momenteel geschiedt het
controleeren door twee menschen in 4 uur en kost dus: 4 x 2 x 4 x 25 cent is/ 8,-. Volgens
schatting zal de vereenvoudiging een besparing van/ 4,- opleveren. Tevens vervalt bet omsorteren ·
der kwitanties. Dit kost 3,5 uur, dus 4 x 2,5 x 25 cent is / 2,50. Besparing / 2,50.
Als voordeelen van een adresseermachine kunnen wij nog noemen de groote soepelheid, die
men, ten opzichte van de abonnementen-adrninistratie verkrijgt. Het afdrukken van wijklijsten,
colporteurslijsten e.d. is zeer gemakkelijk te doen; dit is vooral een voordeel bij reclarnecampagne,
etc. Het is dan ook mogelijk de adressen van vaste adverteerders in de Held. Crt. en A. Blad op
plaatjes te brengen. Aan het begin van elke maand kunnen dan met de adresseermachine de nota' s
worden gemaakt. terwijl tevens deze plaatjes gebruikt kunnen warden voor bet maken van adresbanden voor bewijsnummers. Bovendien kunnen de agentennota's met de adresseermachine worden
vervaardigd. Momenteel doet Heer Reinders dit in 16 uur. Het komt voor dat wegens tijdgebrek, de
kwitanties te laat uitgaan. Dit hoeft niet wanneer men over een adresseermachine kan beschikken.
Uit onze analyse blijkt. dat de adresseermachine na ruim 5 jaar zijn kosten heeft gedekt. ongeacht
vele, niet op geld waardeerbare voordeelen, als o.a. een grootere regelmatigheid in de adrninistratie.
Elliott-adresseermachine: Een groot voordeel van deze machine is, dat de adresplaatjes kunnen
worden vervaardigd met een Royal-schrijfmachine, zoodat het aanschaffen van een ponsmachine
niet noodig is, terwijl tevens bet vervaardigen minder tijd kost dan bij de metalen plaatjes. Een bezwaar is, dat de machine geen doorslag levert, hetgeen hierop neerkomt dat, voor het maken van
borderel, copie-borderel en afrekening, de plaatjes driemaal afgedrukt moeten worden. Verder kunnen de plaatjes practisch niet veranderd worden zoodat elke wijziging een nieuwe plaat kost We
merken nog op, dat het afdeksysteem van de Elliott ni~t mooi werkt. (Opeenhoping van drukinkt
onder bet afdekraampje). Dit gebrek heeft de machine met vlak drukkussen niet. Deze kost /270,meer. De bij U in gebruik zijnde hand-Elliott, levert geen mooie resultaten. Het werken ermee gaat
onhandig; dit is o/i gedeeltelijk de schuld van het personeel, dat niet op de meest efficit!nte wijze
met deze machine weet te werken. Voor het afdrukken op lijst is de hand-Elliott niet geschikt.
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Aanschaffingskosten van de Elliott-installatie zijn:
Electr. machine
Selector
Adrcsplutjcs (8000)
Stencilbakjcs
Stalcn kastjcs
Afdckplaten
Extra dnikrol
Selecton>emlcn
Voct-ovcnlagawara.at

(goen vlak inktlcussen)
8 X 29,32 x l,7S
2 X 80,2 X 12,•

Totaal

1085,245,232,56,160,24,10,8,65,1885,-

Elke wijziging in een Elliott plaatje kost 3 cent.
Addressograph: De Addressograph drukt afvan een metalen plaatje en door middel van een
inktlint. Het plaatje bestaat uit een om.raming en een adresplaatje er in geschoven: de omramingen
blijven steeds in gebruik, de adresplaatjes kunnen 2 a 3 maal gewijzigd worden. De breedte van het
plaatje is ca. 33 letters. Een afdruk van het plaatje wordt boven in de houder bevestigd. zoodat men
de plaatjes gemakkelijk kan lezen. Een bezwaar is, dat de Addressograph aan de bovenzijde geen
plaats heeft voor een vaste tekst. Dit is echter te maken (j 25,-). Aan de kant is wel plaats voor
vaste tekst. Het afdeksysteem van de electrische machine werkt met een schildje, dat eenvoudig is
aan te brengen. Er kan een lijstenapparaat op de machine aangebracht worden en tevens een
belsignaal voor halfautomatische selectie. Aanschaffingskosten van de Addressograph installatie:
Elcctr. machine
Selector
Lii,rt,,ru,nnara.at
Ponsmachine
Omnuningen 8000
Plutjcs 8000
Opbcrgladcn

-

8 X 36,8 X s.50 X 2,25
Totaal

575,25,125.375,288,S,112,S
75,· 1615,5

Wijziging van een plaatje kost ca. 0,17 cent. Fa. Ruys genegen is de in gebruik zijnde hand-Elliott
in te nemen.
Adrema: Afdrukken van metalen plaatjes, die uit een stuk bestaan, en door middel van een inktlint.
De adresplaatjes kunnen 2 a 3 maal gewijzigd warden. De breedte van het plaatje is ca. 35 letters.
Aan de boven- en onderzijde is plaats voor een vaste tekst. Het afdeksysteem werkt door middel van
een gedeeltelijk drukkussen. Er is een lijstenapparaat met tandreep aan te brengen. Selectie vindt
plaats door middel van gekleurde tabs. Aanschaffingskosten van de Adrema-installatie zijn:
Electr. machine
Plaatics
Ponsmachine
.
.

1220,400,-

-

Kast

Totaal

600,120,75,2415,-

Wijziging van adresplaatjes kost 1,67 cent.
Wanneer wij de mogelijkheden en prijzen van aanschaffing- en blijvende kosten bezien. moeten
wij overgaan U een Addressograph-installatie te adviseeren. Het valt op, dat aanschaffingskosten
van een Addressograph het laagst zijn. terwijl oak de wijziging van een Addressograph-plaatje
verreweg het minste kost. Vooral dit laatste is in Uw bedrijfvan veel belang, daar het aantal mutaties tamelijk groat is. De bouw van de Adrema-machine is practischer dan die van de Addressograph, hetgeen a.a. tot uiting komt bij de plaats van de vaste tekst. (Adrema bovenaan; Addressograph rechts) en bij de constructie van het lijsteo-apparaat. Deze feiten leveren evenwel geen
belangrijk bezwaar op. Van grooter belang is de halfautomatische selecteer-inrichting bij de
Addressograph, die eenvoudig aan te brengen is.
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BIJLAGE IV GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN ADDRESSOGRAPH IN
1965
Onderstaande tekst is een kopie van een folder van Addressograph uit 1965. Het
geeft 100 toepassingsmogelijkheden van een adresseermachine in de administratie.

De Addressograph
een uiterst economische combinatie van adresseer- en administratiemachine
De Addressograph, in 1890 in de Verenigde staten ontworpen voor - de naam zegt bet reeds 'schrijven' van adressen, heeft sindsdien voor talloze andere doeleinden zijn weg over de wereld
gevonden.
Overal waar bepaalde informaties bij herhaling moesten worden geschreven of getypt, was er voor
de Addressograph een doelmatige oplossing.
Deze informatie bleven dan ook niet beperkt tot persoonsgegevens, zoals adressen. Ook materiaalspecificaties, taakomschrijvingen, boek-, muziek- en effectenspecificaties, artikelomschrijvingen van de meest eenvoudige voor prijscouranten en facturen tot chernische structuurformules toe werden door middel van de Addressograph vastgelegd. Dit stelde in staat de gegevens op elk
gewenst moment in een fractie van een seconde foutloos te reproduceren in duidelijk leesbaar
machineschrift, al of niet met vele kopieen.
Zo kwam de Addressograph in de magazijnadministratie, de produktie, bet betalingsverkeer, de
e:ffectenwereld, in bibliotheken, scholen en wetenschappelijke instituten, in de groothandel, het
verzekeringswezen, de perswereld, de dienstverlenende bedrijven, de overheidsbedrijven, enz.
En zo groeide de Addressograph in de 75 jaren van zijn bestaan van's werelds eerste adresseermachine tot de meest modeme combinatie van adresseer- en administratiemachine, hoogst efficient
en kostenbesparend.

Voorraadadministratie
•
Drukt omschrijving op voorraadkaarten of stat.ea.
• Drukt prijslijsten.
•
Bedrukt staten voor brandverzekering en inventarisatie
van meubilair, onroerende goederen en inrichting.
•
Bedrukt staten bestemd voor belastingaa.ngiften en

•
•

inventarisatie van belastbare eigendommen.
Bedrukt magazijnlabels en andere benodigde formulieren.
Schrijft de voorraadaanvragen uit

lnk.oop

•
•
•
•

Schrijft de inkoopaanvragen uit
Schrijft de inkooporders uit
Vult de prijsaanvragen in.
Drukt automatisch speciale clausules op inkooporders.

Fabricage

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

routingsinstructiea, gereedschapsbroMen, machinebezetting.,kaarten, karweiwerk, enz.
Schrijft de formulieren voor assemblage-instucties.
Prepareert de tijdkaarten, stulcwerlcformulieren, enz.
Vult de stulcwerlcbonnen in.
Vervaardigt onderdelenlijsten met basisgegevens voor bet
produktieschema.
Zorgt voor de regelmatige onderhoudscontrole van de
machines.
Stempeh op accurate wijze letters en cijfers in metaal,
fiber, plastic of andere materialen.
Drukt identilicatiegegeveos op papier, kunstzijde,
lcunstleer en houtfineer.
Stempeh metalen plaatjes of nummert metalen labels, voor
identificatie van gereedschappen, machines,

motoren, meubilair, apparaten, koffer.i, kjsten, ruw ijzer,
etc.
Stempelt labels voor sleutelringen en andere snufjes op
reclame gebied.
Bedrukt houten en metalen labels voor heester, bomen,
vaten, etc.

.

•

Stempelt metalen labels en bedrukt etiketten voor
identilicatie van onderdelen, etc. tijdem bet produktieproces.
Bankadministratie
•
Drukt naam, bedrag. datum en dividendnummer op
dividendnota' s.
• Drukt narnen, adressen, bedragen en chequenummers op
staten.

•

Adresseert de enveloppen voor de publicatie van de

•

beur.moteringen. machtigingm. week- ofmaandbulletins
en bet jaarover.z.icht
Drukt naam en overige vaste gegevens op de
bankgiroformulieren enz.
Vult de vaste gegevens in op periodieke giroformulieren.

Prepareert fabricage-opdrachten en materiaalaanvragen,

ldentitlcatie

•

•

•

Crediteuren

•

Schrijft de betalingsopdrachten aan leverancier.i, resp.
crediteuren uit
•
Adresseert de enveloppen voor de betalingsopdrac
Sales Promotion
•
Adresseert enveloppen voor reclame-materiaal aan
geselecteerde groepen.
•
Adresseert enveloppen voor postorderreclame, catalogi of
supplementeo hiervan, enz.
•
Drukt informatielijsten van credietwaardig prospects.
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•
•
•

Adresseert mededelingen en uitnodigingen.
Drukt statcn voor postreclame-analyses.
Verhoogt uw omzet door do snelheid wunneo u nieuwe
artikelen kwrt inlroduceren.
Verkoop en Service
• Adresseert do berichteu van de verltoopleiding 1U11J de
verkooporganisatie.
• Adresseert bet intcme huisorgaan en mededelingen over
verlt.oopbevordering.
• Adresseert de mededelingen van de cheftec:hnische dicnst
IUIIJ de tec:hnici.
•
Adresseert de gegevens betreffende marlct- en
verkoopanalysea.
•
Drukt de naam en andere gegevens van de dealers of
groothandelaren op verpakkingen en foldennateriaal.
•
Drukt prijslijsten voor intern gebruik.
Order AdrninlstraUe
•
Dateert, nummert en adresseert do enveloppen ofkaarten,
bestemd voor de orderbevestigingen.
• Drukt ordcmummer en naam van de k1ant op fakturen,
labels, folders, vrachtbrieven en veru:udadvie:zen.
• Drukt dagelijks verzendlijsten.
• Drukt instructies voor retounendingen.
•
Drukt nummeni van de colli op de opdrachtformulieren
voor do expeditie.
• Drukt Slaten voor de voorraadcontrole.
Verzendlne en ExpecUUe
• Adrcsseert de verzendadressen, paklijsten, luchtvaartadressen, etc.

•
•
•

Drukt de verzendinstructies en routelijsten.
Adresseert de etik.etten (per stuk of aan banen).
Adresseert papieren labels die op dozen, lcisten en vaten
geplakt worden.
• Stempelt metalen labels, bestemd voor bundels stalen
buizen of andere zeer zware zeodingen.
• Stempelt metalen labels voor permanent gebruik op b. v.
containers e.d.
Deblteuren en lncasso
• Drukt naam en adres op debiteureokaart, indexkaart en
dossieromslag.
• Voorziet maanda&chriften van rdceningen van naarn en
adres.
• Vult verzamelgirokaarten in.
• Maalct overzichtstaten van lopende rekeningen voor saldianalyse.
• Drukt de vaste gegevens op kwitanties etc. voor periodiek
incasseren van o.a. abocnementgeldeo.
TermlJnbetaHneen
• Drukt aankondigingen van vervaldata, kwitanties en
unmaoingm betalers.
• Maalct overzichtstaten van achterstallige termijnen.
•
Drukt de namen op klantenkaartsyste informatiecoupons en contracten.
• Selecteert automatisch de aclrtcmallige debiteuren en
drukt deze af op rapporten etc. te kennisgeving aan
verkoop en/of incassoafdeling.

Ledenadnunlstratie
• Drukt de vaste gegevens van contributies, die moeten
worden betaald aan of geind door clubs, verenigingeo,
bonden, instellingen, enz.
• Adrcsseert bet maleriaal dat gebruikt wordt bij
inzamelacties.
• Drukt lijsten voor do penningmeester, a1smedo
li<lmaa1schapsbewijzen, toegangskaarten. em.
Postverzendlne
•
Adresseert lectuur en brieven aan bet personeel.
• Adresseert enveloppen voor publicaties per post.
• Maalct plakadressen voor postverzendmachines.
• Adresseert de adresbanden voor dag- en weekbladen,
tijdschriften, etc.
• Adresseert convocaties voor vergaderingen.
• Adresseert bulletins, verenigingsbladen, etc.
• Adresseert labels voor goedereo, monsters, postpakketten,

enz.
RouUne
• Bedrukt de bestel- en afhaallijsten voor eigen
vervoersdienst, in 't bijzonder van wasserijeo, levensmiddelenbedrijvcn, grossiers, warenhuizen, etc.
• Bedrukt de agentenlijsten van dagbladbedrijven.
•
Bedrukt de routelabels voor de verzending der dag- en
weekbladen voor de agenten en de spoorwegen.
• Vervaardigt de dagelijkse lijsten voor regebnatig
controlewerk en soortgelijke dienstverleningen.
•
Adresseert de meterstand-formulieren van openbare
nutsbedrijven. gas, water, elektra.
Mechanlsche Adminlstrade
• Bedrukt kettingformulieren met vaste gegevens.
• Drukt tekst op zelfklevende etiketten-aan-banen.
• Neemt gegevem over van kettingfonnulieren op losse
formulieren b.v. op enveloppen, kaarten, etc.
• Maalct historische overzichten d.m. v. het reproduceren van
totaalgegevens vanafkettingformulieren.
·
• Voorziet de aoceptgirokaarten bestemd voor de
Postcheque- en Girodienst van naam, adres en vaste
gegevens.
• Stempelt automatisch vaste informatie voor elk
administratief doe! uit ponsband in metalen plaatjes.
Elektronisch Admlnlstrattemachlnes
•
Drukt gecodeerde informatie op ponskaart.
• Leest deze optisch en ponst de gedrukte gegevens in
dezelfde kwt.
• Ponst met eenvoudig handapparaat bedrag of nu1IDI1er in
ponska.arten met vertolking direct waar de gcgevens
ontstaan, b.v. bij aflevering van goederen (magazijnen,,
benzinestations) bij meteropnemingen, enz.
• Leest op ponslcaarten geschreven tekst en drukt deze af op
een willekeurig ander formulier.
• Drukt E 13 B ofC MC 7 tekens op bankgiroformulieren
of andere documcnten (MICR).
• Converteert optisch gclezen schrift in magneetbanden.
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BIJLAGE V MERKENOVERZICHT ADRESSEERMACHINES
Adresseermachinesmet metalen paatJes
Acma

Addit-Address
Addressograph
Adrema
Adressator
Adressooresse

Adrex
Amco
Ammefa
B.E.C.
Bevea
Bradma (in Engeland
gebouwde Adrema machines)
Briico-Klein-Adress
Cito-Adress
Citograf (in Zweden
gebouwde Adrema machines)
Clichographe

Societe Industriell d'Instruments de Precision, Frankrijk
Addressograoh-Multigraph, Frankrijk
Addressograph-Multigraph Coro., USA
Adrema Maschinenbaugesellschaft m.b.H., Duitsland
Hermann Kindervater, Duitsland
S.A des Anciens Etablissements K.lene et Cie., Frankrijk
Adrex S.A, Frankrijk
Nederland
Nederland
G.S. Bloch, Amsterdam
G.S. Bloch, Amsterdam
Adrerna Ltd., Engeland
Briisseler & Co., Duitsland
Cito AG., Zwitserland
Carl Lamm AB, Zweden
Ets. Clichographe, Frankriik

Data Card
Datagraoh
Dupligraph
Excelsior
Favad (in Nederland
gebouwde Adrema machines)
Fima
Friho

Haoee

Addressograph-Multigraph Corp., USA
Societe Fran9aise des Machines Excelsior Gaillard et Cie.,
Frankrijk
H.A. Kramers .e n Zoon's Handelmaatschappij N.V., Rotterdam
Farrington Data Processing
Adress-Platten-Fabrik Fritz Hornung, Duitsland
Haoee Adresseermachine Mii. C. V., Utrecht

Herma

Ideal-Adress
Imorimadresse
Mille-Bras
Mini-Mailer
Mondo
Montaaue
Multi-Mailer-System
Pitney Bowes Adrema
Scriptomatic
Speedaudresser
Succes
Suisse-Adresse
Variadresse
Vitadresse

Briisseler & Co., Duitsland
Ets. L 'Imprimadresse, Frankriik
Ets.L.Rodange,Frankrijk
Mini-Mailer, USA
Nederland
USA
Speedaumatic Comp., USA
Duitsland
Addressograph-Multigraph Corp., USA
Nederland
Gunzenhauser, Zwitserland
Frankriik
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Ad resseennac hines met hectosrr:afi sche p1aat1es
AtoZ
Adressette
Master Addresser
Pilz-Spar Adressierung
Rena
Wegaro

Exactus Ltd., Engeland
W. Pilz, Duitsland
Master Addresser Co., USA
W. Pilz, Duitsland
Renadress Biiromaschinenfabrik, Duitsland
W. Gall, Rotterdam

Adresseennachines met machinezetsel
Mercantile
Presto

Adresseennachines met metaalfolie
Biirograph
Lagomarsino (licentie
Addressograph-Multigraph)
Mille Bras
Talisman-Adres
Wegaro-Adress

Biirographia Heinrich & Co. Duitsland
Ditta E. Lagomarsino, Italie
Etablissements L. Rodange & Cie, Frankrijk
Bril.sseler & Co., Duitsland
Brilsseler & Co., Duitsland

Ad resseennac hines metst encill
1p aatJes
Addressammite
The HayWard Company, Engeland
Adres Expres
Duitsland
American
American Adressing Machine Com., USA
American Hand Adresser
USA
Elliott
Elliott Adressing Machine Co., USA ·
Hanek
Tsjechoslowakije
Rapid (System Belknap)
Rapid Addressing Machine Co .. USA
Renadress
Renadress-Buromaschinenfabrik G.m.b.H., Duitsland
Roneo
Roneo Ltd., Engeland
Rotograph
Duitsland
Stielow (in licentie gebouwde Hans Stielow, Duitsland
Elliott-machines, later
zelfstandige ontwikkeling
nieuwe machines)
Vitadresse (in licentie
Adressal Machine Company, Engeland
gebouwde Elliott-machines)
Vitadresse (in licentie
Ets. Vitadresse, Frankrijk
gebouwde Elliott-machines)
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BIJLAGE VI CHRONOLOGIE ADMINISTRATIEVE HULPMIDDELEN

1778
1780
1820
1836
1844
1850
1853
1870
1876
1876
1877
1877
1879
1884
1885
1887
1887
1890
1892
1892
1896
1897
1897
1899
1901
1902
1904
1907
1910
1913
1917
1923
1928
1930
1935
1935
1936
1938
1939
1939
1944
1953
1976

Hectografisch cooieersvsteem (James Watt)
Vulpen
Rekenmachine (Thomas Arithmometer)
Telegraaf (Morse)
Eerste commercitle carbonoapier
Door toetsen bediende telmachine
Horizontaal kaartensvsteem (Folsom)
Eerste adresseennachine met machinezetse/ (J. McFatrich)
Eerste oraktische tvoemachine, model I (Remin~on / C.L. Sholes)
Telefoon (A.G. Bell)
Adresseermachine met sjabloonplaatjes (D. Belknap)
Phonograph (f.A. Edison)
Kasregi.ster gepatenteerd
Sorterende en tellende oonskaartenmachine (H. Hollerith)
Brunsviga rekenmachine
Mimeoirraoh kooieerrnachine (AB. Dick)
Eerste praktische rekenmachine gepatenteerd (Felt)
Oprichtinf! Addressowaph Company door J.S. Duncan
Adressof!raafkwam op de markt (Duncan)
Verticaal kaartenbak systeem
Radiotelegrafie (Marconi)
Adresseennachine met stenci/p/aatjes (S. Elliott)
Tvoemachine met bovenaanslag (Underwood)
Adresseermachine met losse meta/en p/aatjes (Addressowaph)
Boekhoudmachine (Elliott-Fischer)
Ponskaart tabulator met 'orogrammeerbaar' olugboard (H. Hollerith)
Multigraoh (Gammeter)
Voorbedrukte set ketting:formulieren (AS. Gilman)

Rollendrukker
Oprichting Adrema fabrieken
Elektrische oonser voor ponskaarten
Liistapparaat
Samenvoeging Belknap en Elliott fabrieken, resulterend in stencil
adresp/aatje met kartonnen omraming
Numerieke vertaler voor het printen op ponskaarten <IBM)
Tellende adresseermachine (Addit-Address)
Oprichtinf! eerste Nederlandse adresseennachinefabriek Hapee
Collator voor het mengen en sorteren van ponskaarten
Modeme baloen (Biro)
Elektronische rekenmachine op de markt
Mark sensing voor oonskaarten (IBM)

ENIAC
Eerste Favad adresseennachines
Adresplaaties-ponsmachine onder computerbesturing ( Farrington)
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