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Treinpoststukken

‘Poststukken’ is één van twaalf 
fi latelistische elementen. Onder-
deel daarvan zijn treinpoststukken. 
Andere onderdelen, zoals scheeps- en 
luchtpost, worden behandeld in an-
dere afl everingen. In deze afl evering 
komen overigens ook andere fi latelis-
tische elementen met betrekking tot 
spoorpost aan de orde zoals spoorze-
gels en treinstempels. Tegenwoordig 
vervoert de Post geen post meer per 
trein. Er is nog wel treinpost, maar 
die is niet fi latelistisch: treinpost van 
nu is een briefje dat een reiziger in 
de trein achterlaat voor de volgende 
reiziger.

Treinbrieven
In treinen reden tot 1979 ook vaak 
postwagens mee. Er bestonden ook 
speciale (nacht)posttreinen die alleen 
post vervoerden (1). In postwagens 

met ‘werkend vervoer’, sorteerden 
en stempelden postbeambten 
de poststukken. Het ging daarbij 
meestal om stukken die los werden 
gedeponeerd in de brievenbussen 
die aan de postwagens hingen. 
Het kwam ook voor dat postbodes 
brieven uit de brievenbussen bij de 
stations met de trein meegaven. 
‘Vervoerbare postkantoren’ zoals 
postrijtuigen aanvankelijk werden 
genoemd, kwamen het eerst op de 
lijnen Moerdijk-Antwerpen (juni 
1855) en Amsterdam-Emmerik 
(februari 1856). Er kwam direct bij 
de aanvang van de dienst een stempel 
op het poststuk met de naam van de 
spoorwegmaatschappij, bijvoorbeeld 
H. Spoorweg en N.R. Spoorweg (2). 
In Nederland was het sinds 1 april 

1924 mogelijk expresbrieven en 
–briefkaarten mee te geven met trein-
stellen die geen postwagen bevatten. 
Op 15 april 1927 werd deze moge-
lijkheid uitgebreid tot gewone post. 
Stukken werden aan het bagagelo-
ket van het station afgegeven tegen 
betaling van een vrachtbriefzegel van 
10 cent, die aan de achterkant van de 
envelop werd geplakt (3). In 1943 is 
deze dienstverlening beëindigd. Vanaf 
1 mei 1946 konden weer persbrieven 
en in- en uitvoervergunningen wor-
den meegegeven. 
Vanaf 7 april 1951 tot 1979 mochten 
particulieren weer van postfaciliteiten 
op het spoor gebruik maken, aanvan-
kelijk ten bedrage van 15 cent voor 
speciale treinbriefzegels, later tegen 
hogere tarieven (4). Sinds 1959 geven 
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de spoorwegen ook speciale envelop-
pen uit (treinbrieven). De tarieven 
gingen later omhoog, tot 55 cent 
(110 cent in het weekend voor pers-
brieven). Overigens moest altijd ook 
gewoon worden gefrankeerd, hoewel 
de PTT geen enkele dienst verleende, 
dit vanwege het postmonopolie.

Brieven kunnen natuurlijk ook een 
deel van het traject per trein en een 
deel met een ander vervoermiddel 
hebben afgelegd. Dat is niet altijd 
op het poststuk te zien. Een brief 
van Nederlands Indië naar Zutphen 
met de aanduiding “Ned. Indië via 
Marseille” zal in 1893 zeker per schip 
naar Marseille zijn vervoerd. Maar 
dan? Schepen van de Rotterdamse 
Lloyd deden Marseille aan. In Mar-
seille debarkeerden/embarkeerden 
ook veel Nederlanders die met de 
trein de rest van de reis naar/van 
Nederland afl egden. Zo ook de post-
stukken (5).

Spoorwegzegels, 
spoorwegdienstzegels en 
vrachtbrieven

De Nederlandse spoorzegels ook wel 
spoorwegzegels, treinzegels of trein-
briefzegels genoemd, zijn door de 
spoorwegen (dus particulier) uitgege-
ven zegels en zijn dus geen postzegels. 
Los zijn deze zegels thematisch dus 
niet te gebruiken. Op een poststuk is 
dat anders. Daar hebben deze zegels 
daadwerkelijk een postale functie.
Dienstzegels zijn in beginsel zegels 
ter frankering van overheidscorres-
pondentie. Spoorwegdienstzegels 
zijn door de PTT uitgegeven zegels 
voor frankering van de post van de 
(staats)spoorwegen. Deze zegels, 
vooral bekend in België, zijn op post-
stuk en ook los thematisch bruikbaar 
(6). 
Voor pakketten die door de spoor-
wegen worden vervoerd, werd porto 
betaald door middel van spoorweg-
zegels. In Nederland vanaf 1914, 

andere landen gebruikten al veel 
eerder spoorwegvrachtzegels zoals 
Denemarken, Duitsland (vanaf 1876) 
en Engeland (vanaf 1855). Door de 
Post uitgegeven zegels voor spoor-
pakketvervoer zijn postpakketzegels 
(niet te verwarren met postpakket-
verrekenzegels, dit zijn zegels die in 
1923 en 1924 intern door de Post 
werden gebruikt als verrekenzegels). 
(Spoor)postpakketzegels waren ver-
krijgbaar zowel bij postkantoren als 
bij de spoorwegen. Zo kennen veel 
gebruikte postpakketzegels treinstem-
pels. De zegels werden geplakt en 
afgestempeld op vrachtbrieven. Deze 
vrachtbrieven zijn thematisch bruik-
baar, zij het als gevolg van de grootte 
lastig (7, gedeelte van een vrachtbrief).
De Ooster Stoomtram Mij. te 
Utrecht (later de Ned. Buurtspoor-
weg Mij.) gebruikte de zegels van de 
Nederlandse Spoorwegen met een 
opdruk van de naam van de eigen 
maatschappij (8).
In het bijzonder op vrachtbrieven 
met Belgische spoorwegzegels kun-
nen nog wel eens verzekeringszegels 
worden aangetroffen. De zegels 
werden tegelijk met de spoorweg-
zegels geplakt en afgestempeld. De 
verzekeringszegels zijn geen postze-
gels, thematisch gebruik is niet aan te 
bevelen. 

Spoorwegbriefkaarten

Spoorwegbriefkaarten zijn de tussen 
1872 en 1964 door de PTT uitgege-
ven briefkaarten die door de Spoor-
wegen met eigen teksten zijn bedrukt. 
Ook in andere landen zijn spoorweg-
briefkaarten gebruikt zoals in Dene-
marken, Zwitserland en Zuid-Afrika. 
Deze kaarten zijn feitelijk particulier 
bedrukte postwaardestukken en dus 
thematisch niet bruikbaar (zie Filate-
listische Elementen: Postwaardestuk-
ken). Omdat het een kennisgeving 
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van aankomst van goederen betreft, 
waarbij de post de kennisgeving af-
stempelde, worden gebruikte spoor-
wegbriefkaarten in een thematische 
verzameling veelal getolereerd (9).

Treinstempels

Er zijn zeer veel soor-
ten treinstempels ook 
in het buitenland. 
Er zijn algemene 
treinstempels (10), 
trajectstempels (11) 
en vele andere soor-
ten stempels. De 
oudste Nederlandse 
treinstempels, vanaf 
1855, vermeldden de 
naam van de toen nog 

particuliere spoorwegmaatschap-
pijen (11). In 1857 kwamen er ook 
haltestempels, naamstempels in een 
rechthoekige omlijsting, die voor de 
uniformering van het briefport op 
1 januari 1871 onmisbaar waren 
voor de juiste bepaling van het brief-
port (12).
Van 1869 tot 1893 werden voor be-
paalde treintrajecten ook puntstem-
pels gebruikt: 136, 137, 138 (13 voor 
het expeditiekantoor aan de Moerdijk, 
later Moerdijk-Antwerpen en vanaf 1873 
Rotterdam-Antwerpen) en 141. Al spoe-
dig werd in plaats daarvan het traject 
vermeld waarop de postwagen reed. 
De richting werd aangegeven door 
een cijferaanduiding voor de heenreis 
(14) en een letteraanduiding voor de 
terugreis (15). Er waren rondstem-
pels (14) en blokstempels in gebruik 
(15).
Treinstempels zijn posthistorisch zeer 
interessant, maar thematisch veelal 
niet zo zeer, omdat deze stempels 
vrijwel uitsluitend plaatsnamen en 
data betreffen, of het zou moeten 
gaan over een thematisch onderwerp 
als de ontwikkeling van de spoorwe-
gen. 

Stations

Op grotere stations waren ook 
postkantoren. De post werd aldaar 

afgestempeld met 
een stempel met 
daarin de aandui-
ding “station”, 
“C.S.” e.d. (16). 
Voor aange-
tekende post 
bestonden ook 
aantekenstrookjes 
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met de aanduiding van de naam van 
het station (17).

Bus- en trampost

Het komt voor dat persbrieven niet 
alleen per trein, maar ook per bus 
worden vervoerd. Naast de postze-
gel en een treinzegel moest ook een 
busvrachtzegel worden aangebracht 
(18). Ook zijn poststukken alleen met 
de bus meegegeven, op zo’n stuk zit 
dan geen treinzegel (19). In plaats 
van (bus)vrachtzegel, werd zo’n zegel 
ook wel perszegel of bagagezegel 
genoemd (20). Trein- en busbrieven 
zijn thematisch bruikbaar, zij het dat 
het aantal thema’s beperkt is.
Verschillende verbindingen, zoals 
tussen Rotterdam en plaatsen op de 
Zuid-Hollandse eilanden, werden 
onderhouden met trams. Deze trams 
beschikten ook over een postrijtuig; 
de postbeambten maakten gebruik 
van tramblokstempels (21).

Tot slot

Een wegwijzer bij het verzamelen van 
frankeer- en andere zegels en stem-
pels, uitgegeven door, in gebruik en 
betrekking hebbend op het openbaar 
vervoer, is het boek ‘Spoor en Post in 
Nederland’, een uitgave van het Ne-
derlands Spoorwegmuseum, Utrecht, 
1979. <
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