
Voordat we in dit artikel het
sein voor de Nederlandse
Spoorwegen op groen zetten
werpen we eerst een blik op de
postzegels die de Nederlandse
PTT het thema 'Spoorwegen'
waardig vond. De oogst is dui-
delijk aan de matige kant, en
dan heb ik het niet alleen over
het aantal zegels, maar ook
over de vormgeving van die
wei nige postzegels. M isschlen
zijn de spoorwegj ubileu mze-
gels ('roo jaar Nederlandse
Spoorwegen') uit r 939 nog de
leukste [r]. Die van een kwart
eeuw later, de emissie 'tz5 jaar
s poorwegen' uil't 96 4 fzl. zi)n
niet onaardig, terwijl de drie ze-
gels uit r 989 ('r 5o jaar spoorwe-
gen in Nederland') de typisch
gewilde artistieke sfeer uit die

het thema 'Spoorwegen' moet
ze in eigen land ontberen. Zoals
wel vaker bieden stadspostze-
gels in dit geval een alternatieí.
Zoals de serie die RegioPost
Noord-Oost Friesland in r998
uitgaf ter gelegenheid van de
gedeelteli,ike spoorverdubbeling
op het traject Croningen-
Leeuwarden in de periode r996-
r 998 [4]. Op een van de zegels
is de nieuwe Buffel al afgebeeld,
Soms kan de verzamelaar ook
over leuke stempels beschik-
ken, zoals het machinestempel
'too jaar Spoorwegen in Neder-
land' uit r939 oíhet frankeer-
stempel van de Nederlandse
Spoorwegen ter gelegenheid
van het tz5-jarig bestaan van de
spoorwegen in Nederland uit
1964151.
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jaren ademen [3]. Echt herken- mogen worden gerekend - vin-
bare afbeeldingen van bepaalde den we volop, ook bij onze oos-
treinen - vervoersmiddelen die ter- en zuiderburen, maar de
toch tot het indusirieel erígoed Nederlandse verzamelaar van
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ingevoerd [7]. Het momenteel
gebruikte logo werd voor het
eerst afgebeeld in het frankeer-
stempel Spoor naar 75 l8l.

§ï.§{?&§sr{e'reH
Het spoorwegnet in ons land is
voor een belangrijk deel geëlekt-
rificeerd. De geschiedenis kan
maar in heel beperkte mate fila-
tel istisch worden geÍllustreerd.
ln dat opzicht is het frankeer-
stempel uiil983 belangrijk [9].
Uit de tekst 1908-198j 75 jaar
elektrische treinen in Nederland
blijkt dai deze voor een modern
spoorwegnet zo belangrijke
ontwikkeling in r 9o8 in gang
werd gezet. Celegenheidsstem-
pels maken verder duidelijk dat
het baanvak Arnhem-Oberhau-
sen in r966 werd geëiektrifi-
ceerd, terwijl dat met het baan-
vak Venlo-Keulen in r968 het
geval was. Dat Tiel sinds z8 mei
r 978 voor elektrische treinen
bereikbaar is, blijkt uit het fran-
keerstempel Tiel onder de draad

[,o].

$p**Ki"13§***
Tegenwoordig worden baanvak-
ken soms aangeduid als'lij-
nen', zoals dein t977 in gebruik
genomen'Zoetermeerlijn'; van-
daar het frankeerstempel [r r]
met de tekst /r,r Zoetermeer
neemt het spoor zijn keer. Ope-
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De N aamloze Vennootschap
Nederlandsche Spoorwegen
werd in augustus 1937 opge-
richt. maar de eerste frankeer-
machine (F97r) werd in Utrecht
pas in r939 aangeschaft. Daar-
uit blijkt dat niet alleen de naam
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Nederlandse spoorwegverza-
melaars hebben trouwens het
geluk dat ze kunnen beschikken
over een gedegen handboek,
hetin t979 door het Neder-
Iands Spoorwegmuseum in
Utrecht uitgegeven boek Spoor
en Post in Nederland.

Nederlandsche Spoorwegen
(toen nog met 'sch') in de vorm
van een beeldmerkwerd gego-
ten, maar ook dat de bekende
afkorting 'NS' al tot een logo
was verwerkt [6]. Na de Tweede
Wereldoorlog werd een wat
strakker gehouden beeldmerk
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n i ng Zo eterm eerl tjn op 20- 5-
1977. Nog meer bekendheid ge-
niet de'Schiphollijn', die op r

juni r98r in gebruikwerd geno-
men. ln een aan dat feit gewijd
írankeerstempel gebru ikten de
Nederlandse Spoorwegen de
welhaast futu ristische tekst
Schíphollyn - Spoorbaan naar
*artbaan [rz]. Dat klinktvoort-
varend, maar tussen het spoor-
wegstation Schiphol en het
vliegtuig zitvaak een tijdroven-
de instapprocedurel Over ver-
tragingen zwijgen we hier maar.
want die zijn allang niet meer
exclusieívoor het vliegverkeer...

§ Hk**àfd
Hoewel treinreizigers zich te-
genwoord i g geregeld vertwi,ifeld
afirragen ofhet enig verschil
maakt of ze in een stoptrein
dan wel in een lntercity-trein
stappen, is de laatstgenoemde
trein natuurlijk wel het parade-
paardje van de Nederlandse
Spoorwegen. ln de jaren zeven-
tig werd dan ook in een fran-
keerstem pel v erkondigd: I nterci-
ty - ieder half uur [r3]. Misschien
dat we daar in zoo6 weer op
mogen rekenen...
Met behulp van een bedrukking
op de 'voering' van de envelop
voegden de Nederlandse
Spoorwegen aan deze slogan
toe'. van stadshart naar

stadshart. En met een andere
tekst probeert het spoorwegbe-
drijf de Nederlanders van de
auto in de trein te krijgen: De
trein - uw auto met chauffeur
zo n d e r pa rkeerp robl em en. O ok
in Nederland kennen we het
P+R-systeem ('parkeer en reis':
met de auto naar het station en
dan verder met trein), maar die
nuttige ontlasting van het file-
leed werd tot nu toe niet met
behulp van een frankeerstem-
pel gepromoot.

§§r§N*&§§§ïs?§ §# ï** *§§*§*
C rote evenementen zorgen
voor extra treinpassagiers. De
nogal chaoiisch verlopen aan-
voer van mensen die aan de vie-
ring van Koningrnnedag2ool in
Amsterdam wilden deel nemen
ligt velen nog vers in het geheu-
gen. ln r958 rook Nederlandse
Spoorwegen zijn kans: in dat
.jaarwerd in de Belgische hoofd-
stad Brussel de wereldtentoon-
stelling Expo 58 gehouden, de
expositie waaraan we nu nog
steeds het Atomium danken.
Dus zetten de Nederlandse
Spoorwegen in dat laar maar
liefst r55 extra treinen naar
Expo 58 in, zoals in het frankeer-
stempel wordt vermeld [r4].
Ook het toerisme is een uitste-
kende bron die extra passagiers
kan opleveren. ln de tweede
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helft van de jaren zestigge-
bruikten de spoorwegen dan
ook de slogan Met ns in juni met
vaka ntie.
Al jarenlang bieden de NS voor-
delige mogelijkheden voor dag-
toerisme: Nederla ndse Spoowe-
gen DagtoerÍsme - Recreatie voor
iedereen't hele jaar door [r5]. Bij
dit onderdeel van een themati-
sche verzameling kan ook wor-
den gewezen op de voordelen
die verbonden zijn aan het be-
wust gebruik maken van een
aan het spoor gelegen vergader-
centrum. De Nederlandse
Spoorwegen wezen daarop in
het frankeerstempel 7 1 0 verga-
dercentra - lnlichtingen )jA
i54479 [r 6]. De in dit stempel
verwerkte, elkaar aanki.f kende
gezichten zijn een aardige sym-
bolische uitbeelding.

§**&**iÈG íl*,Íír§
ln 'betere tijden' wilden de Ne-
derlandse Spoorwegen nog wel
eens voordeel bieden. 7o heb-
ben velen jarenlang geprofi-
teerd van her avondretourtje.
Hoeveei daarvoor betaald
moest worden blijkt uit het íran-
keerstempel Avondretour - Enke-
le reis + een kwartje fr7]. Nog
even en de afbeelding van dat
kwartje is iets dat bil het verle-
den hoortl
ln de tijd dat het in de spits ook

steeds drukker werd in de trei-
nen, voerden de Nederlandse
Spoorwegen een korti n gskaart
in, de zogenoemde 'daluren-
kaart' [r8]. Die maakt de trein
goedkoper als er buiten de
drukke uren wordt gereisd.

w§§§.§& w§aK§§m
Ondanks de uitstekende beveili-
ging gebeuren er op de plek
waar trein en auto elkaar ont-
moeten - de spoorwegovergang
- toch nog veel ongelukken.
Veel zegels en allerlei stempels
waarschuwen de weggebruiker
dan ook voorzichtig te zijn bij
het oversteken van zo'n over-
gang en vooral te stoppen bij
rood licht. Het zal geen verba-
zing wekken dat ook Neder-
landse Spoorwegen indertijd
met behulp van een frankeer-
stempel op dit gevaar wees:
Stop bij rood knipperlichtltgl.
Heel goed te gebruiken in een
verzameling in de Open Klasse
is de sluitzegel met de tekst Ge-
bruikt uw zintuigenl lzol
pffi**1*3§§ W§'{ §§ TA§t§§
We kunnen de trein tegenwoor-
dig niet meer los zien van het
totale aanbod aan openbaar
veryoer. Voor een leuk overzicht
van wat het openbaar vervoer te
bieden heeft zorgt een serie van
Hongkong uit r 999 [zr]. Met
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behulp van tekstballonnen wor-
den de voordelen van de ver-
schillende vormen van vervoer
benadrukt. Zo wordt de groene
trein - een 'dubbeldekker' - op
de zegel van $ z.5o aangepre-
zen met de uitroep What a won-
derful ride! ('!íat een schitteren-
de reis!'). De zegel van $ 3.to
presenteert de Hongkongse va-
riant op onze Schiphollijn: /Í's
the fastest way to the airport!
('Het is de snelste weg naar het
vliegveld').
Zoals hiervoor al is geconsta-
teerd - zie de inleiding van dit
artikel - hebben de Nederlandse
Spoorwegen zo'n twintig jaar
lang pakkende slogans gebruikt
om daarmee te proberen meer
reizigers in de trein te kri,jgen.
Het is duidelijk dat er bij die
slogans van werd uitgegaan dat
het spoorwegbed rijí normaal
zou functioneren. De reclame-
kreten van de NS zijn ook best
kernachtig en soms zelfs actu-
eel. Er is één 'maar': ze komen
vandaag de dag, nu allerlei ma-
laise het spoor treft, nogal cy-
nisch over. De spoorwegen zet-
ten overigens voorzichtig in.
Aan het eind van de jaren ze-
ventig van de afgelopen eeuw
werd de slogan Soms is de trein
zo gek nog niet gelanceerd fzzl,
spoedig gevolgd door een zelf-
bewustere versie: De trein ís zo

geknogniet [23]. ln dejaren
tachtig werd deze slogan opge-
sierd met een tekening van een
dubbeldekker, een afbeelding
die ook in latere stempels een
vaste verschijning zou worden.
Het antwoord op de slogan
Waar zouden we zijn zonder de
trein? lz4l- een kreet die de on-
misbaarheid van de trein moest
benadrukken - is gemakkelijk te
geven, namelijk'nergens'. Te
laat arriverende of in het geheel
niet opdagende treinen jagen
helaas veel reizigers - en dat
dan ondanks het fileleed - weer
terug in hun auto's!
ln de jaren negentig werd een
meer neutrale slogan gebruikt:
De trein, een andere kijk op de
wereld [251. Maar als je uren in
de trein vastzit wegens de zo-
veelste storing, heb 1e daar
geen oog voor...

§x§$&$ë§§§

Tegen de achtergrond van de
vrijwel dagelijkse problemen
waarmee het spoor worstelt, zal
menige Nederlander met ge-
mengde gevoelens kennis heb-
ben genomen van het bericht,
dat de Nederlandse Spoorwe-
gen expansiemogelijkheden
zoeken in Polen [26]. Cezien de
privatiseringsgolf van de laatste
jaren, die voor een steeds ver-
der gaande internaiionalisering

van het vervoerswezen heeft ge-
leid, liggen zulke veranderingen
(die we tot voor l<ort voor on-
mogelijk hielden) echter voor
de hand. Zo zijn bepaalde tra-
jecten van het nationale spoor-
wegnet al in handen van andere
vervoerders. Dat is bijvoorbeeld
in het noorden van ons land en
in de Achterhoek het geval.

*&§ Ë&ËïëbÍdd;'l#É §€&Ët i? Ëh
Voor leken is het spoorwegbe-
drijf zolangzamerhand een on-
doorzichtig geheel geworden.
Binnen het bestek van dit ver-
haal zullen we niet proberen dat
geheel te ontrafelen. Laten we
volstaan met te melden dat er
ook frankeerstempels zijn die
afkomstig zijn van ondersteu-
nende spoorwegbed rijven, zo-
als Electrorail in Utrecht [27] en
Railbouw in Leerdam. Electro-
rail nv had indertijd een interes-
sant logo, dat terug te vinden is

in een frankeerstempel uitt976.
ln een frankeerstempel van het
laatstgenoemde bedrijf zien we
een locomotief met daaronder
de Latijnse tekst Mobilitate Vi-
getl28l. Het Croot Woorden-
boek der Nederlandse Taal (de
'dikke Van Dale') leert ons dat
het hier gaat om een fragment
van het gezegde Mobilitate viget
vires que acquirit eundo ('Al
gaande neemthijlziilhet toe in

kracht').
En bij wijze van uitzondering
meld ik hier nog een leuk'Port
betaald'-stempel van de Neder-
landse Spoorwegen Railinírabe-
heer in Utrecht'. Meer natuur -

meer genieten lz9].

w&H§*ffi&ë§
Nu er bij de Nederlandse
Spoorwegen een soort crisis-
sfeer heerst is de rol die de
spoorwegvakbonden spelen vrij
cruciaal. Frankeerstempels [o,
3r] tonen aan dat er in de jaren
'3o van de vorige eeuw al een
Nederlandse Verenigi ng van
Spoor- en Tramwegpersoneel
bestond die gevestigd was in
Utrecht. Afbeeld ing [3r] toont
een versie van vijftien ,jaar later.
Van meer recente datum is het
stempel van de Federatie
Spoorweg Vakvereni gi n g [32],
eveneens gevestigd in Utrecht.
Op de omtrek van een elektri-
sche locomotief is de afkorting
FSV aangebracht.
Tegenwoordig hebben de vak-
bonden concurrentie van zoge-
noemde collectieven - ook een
gevolg van de crisissituatie.

Laten we hopen dat de NS het
spoor naar een soepel verlopen-
de dienstregeling weer weten
terug te vinden - in het belang
van miljoenen reizigers!
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