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Negentiende eeuw

Met lokale post wordt hier bedoeld 
dat de post wordt bezorgd door 
een lokaal of regionaal bedrijf dat 
de lokale of regionale post verzorgt, 
terwijl er ook een offi ciële landelijke 
postdienst bestaat. Dit soort lokale 
post is niet alleen van de laatste tijd, 
zo was er bijvoorbeeld al zo’n ander-
halve eeuw geleden specifi eke Rot-
terdamse stadspost (1) en Berlijnse 
stadspost (2).

Postbedrijven nu

Lang heeft de PTT (en de opvolgers 
van de PTT) het monopolie gehad 
op het bezorgen van brieven. Com-
merciële bezorging van brieven door 
anderen was verboden. Toch gingen 
regionale bedrijven zich toeleggen op 

het bezorgen van brieven tegen een 
lager tarief dan de offi ciële PTT. Dat 
gebeurde vanaf de jaren ’70 van de 
vorige eeuw binnen grotere steden 
(3) en binnen een streek of regio 
(4). Later gingen regionale postbe-
drijven samenwerken en zo konden 
netwerken ontstaan, waarbij tegen 
lagere dan de offi ciële tarieven over 

grotere afstanden post werd bezorgd, 
bijvoorbeeld post uit Friesland naar 
Rotterdam (5). Veelal stond daar 
wel tegenover dat de postbezorging 
langer duurde.

In Duitsland is het verschijnsel van de 
stads- of regiopost veel uitgebreider 
dan in Nederland. De Duitse markt is 
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een aantrekkelijke concurrentiemarkt 
voor het postvervoer op kortere 
afstanden. De Deutsche Post bezorgt 
voor een standaardbedrag op korte 
afstand en door het hele land, moge-
lijk wel duizend kilometer ver. Vervoer 
binnen een regio is echt goedkoper 
dan bij de Deutsche Post met zijn een-
heidstarief. Veel van de regiomaat-
schappijen hebben leuke zegels en 
soms zelfs leuke stempels (6).
In Nederland, bij TNT-Post, is het ge-
wicht doorslaggevend voor het tarief 
van een poststuk, in Duitsland het 
formaat. Ook Saarriva, bezorgdienst 
in de deelstaat Saarland, rekent zo. 
Het tarief ‘M’ staat voor enveloppen 
met een maximumformaat van 229 x 
120 mm (7).

Een verzamelaar moet zich bij een 
wedstrijdinzending wel realiseren, dat 
het om zeer nieuw en doorgaans he-
lemaal niet zeldzaam materiaal gaat.
Het opnemen van losse stads- en 
regiopostzegels in een thematische 

Lokale en regionale postzegels 
en poststukken

Niet alle geldig gefrankeerde post-
stukken zijn voorzien van door de 
offi ciële post landelijk verkrijgbare 
postzegels. Sommige postzegels of 
postwaardestukken zijn slechts in een 
deel van het land aan het postkan-
toor verkrijgbaar (maar wel algemeen 
geldig): de lokale of regionale post-
zegels en poststukken. De in een ten-
toonstellingsverzameling opgenomen 
zegels en postwaardestukken dienen 
in een land algemeen verkrijgbaar te 
zijn geweest. (Stukken met) zegels 
die alleen in een bepaalde stad (10) 
of provincie (11) verkrijgbaar waren, 

verzameling is niet 
echt aanbevelens-
waardig (8). Ook 
het opnemen van 
eerstedagenveloppen 
en ander maakwerk 
waar de stads- en re-
giopostbedrijven zich 
eveneens aan bezon-
digen, is niet aanbe-
velenswaardig (9). 
Het opnemen van 
een echt gelopen stuk 
kan wel een aanwinst 
voor de verzameling 
zijn, ook als het stuk 
gedeeltelijk verzonken 
wordt getoond. De 
stad- en regiozegels 
zijn vaak, vanwege 
hun streekgebonden 
afbeeldingen, thema-
tisch zeer bruikbaar.
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kunnen niet worden opgenomen. 
Als de losse zegel ook landelijk ver-
krijgbaar was in een andere uitgifte 
(12 en 13), is die zegel wel bruikbaar. 
Natuurlijk is niet altijd te zien of de 
zegel van de lokale uitgave afkom-
stig is of van de (later verschenen) 
nationale uitgave; in zo’n geval krijgt 
de zegel ‘het voordeel van de twijfel’. 
Maar soms is wel goed te zien, door 
het datumstempel of een stuk(je) 
velrand, of de betreffende zegel wel 
of niet kan worden opgenomen (14).

In verschillende landen, waarvan 
overigens Frankrijk de bekendste is, 
worden regelmatig regionale post-
waardestukken uitgegeven. Vaak met 
mooie thematisch goed bruikbare 
afbeeldingen op de enveloppe (15). 
Het opnemen van deze stukken in de 
verzameling is dus ook af te raden. <

Correctie in ‘Filatelistische elementen. 
Deel 7: Verzamelwaardigheid van postzegels’

In Thema van februari 2011 is deel 7: ‘Verzamelwaar-
digheid van postzegels’ van deze rubriek verschenen. 
Onderdeel van dat artikel is de paragraaf ‘Schadelijke 
postzegeluitgiften (landen)’. In de eerste alinea zijn 
enkele namen van landen genoemd die niet verzamel-
waardig zouden zijn. Oplettende lezers, en die zijn 
er gelukkig vele, hebben zeer terecht aangegeven dat 
in de opsomming van niet-verzamelwaardige landen 
Equatoriaal-Guinea, DPR (=Noord)Korea en Sao 
Tomé & Principe niet thuishoren. Deze landen zijn wel 
lid van de UPU.
Zoals ook in deze alinea staat; zie voor de actuele lijst 
van landen die lid zijn van UPU: www.upu.int.

J.C. van Duin
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