Op 1 j u l i 2010 kwamen er postzegels uit met cijfers 1 en 2, in plaats van de
exacte frankeertarieven. 1 Juli? Op deze afbeelding staat de S t e m p e l d a t u m op 2
juni. A a r d i g om in de toekomst filatelisten op een dwaalspoor te brengen.... Met
dank aan Ton H. (Zie ook het bericht op pagina 2)

Op de valreep k w a m dit machinestempel nog tevoorschijn. Het is afbeelding
7bis van het artikel "De Vierdaagse in Frankeermachinestempels, deel I I " .
Met dank aan Jacques Rutten.

Afbeelding 4 Achterkant van de briefkaart. Bent u benieuwd naar de wonderbaarlijke reis van deze briefkaart? Ga dan snel naar pagina 6 van dit blad voor
het bijbehorende artikel.
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Tabel 2: Gemeentestempels 1996

In het eerste deel van dit artikel 1) is
aandacht besteed aan Frankeermachinestempels van en rond de Nijmeegse
Vierdaagse. Allereerst werden die van
de K N B L O besproken, zowel de machines in De Haag als die van Nijmegen. Daarna volgden de stempels van
de Gemeente Nijmegen en omliggende doorkomstplaatsen, zoals de gemeenten genoemd worden waarin een
deel van het traject van de marsen
ligt
2).
In aflevering 1 zijn de volgende plaatsnamen genoemd van de stempels uit
1991, met als tekst "De wereld wandelt
i n . . . . " , en daarbij een wereldbol:
Nijmegen, Huissen, Elst/Lent, Valburg/Andelst (dag 1). Dag 2: Wijchen en
Beuningen. Op de derde dag: Groesbeek en Mook / Middelaar, en tenslotte
(dag 4) Grave, Cuijk, (nogmaals) M o o k
en tenslotte Malden/Heumen.
In krantenknipsels uit de Gelderlander 3) staat groot de kop "Vierdaagse gemeenten verzenden post met
vierdaagsestempel". Daarover schrijft
de verslaggever: "Ook de gemeenten,
die door de vierdaagse aangedaan worden,
zijn druk met de voorbereidingen bezig. De
tekst: De wereld wandelt in Cuijk, 75e
internationale vierdaagse Nijmegen 1991,
staat op een speciale poststempel die de
gemeente Cuijk in zijn frankeermachine
heeft gestopt". En dan gaat het artikel
verder: "Voor Cuijk mag ook Grave,
Beers, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Nijmegen, Huissen,
Arnhem, Elst, Bemmel, Heteren, Valburg
of Beuningen worden gelezen".
Als we goed tellen zijn hier 15 gemeenten opgesomd. Vraag is maar of die
ook daadwerkelijk allemaal zo'n frankeerstempel gebruikt hebben. Dat dat
niet zeker is, valt meteen af te leiden
uit het vervolg van de tekst in het
krantje: "Cuijk gebruikt hem al, Beers en
Grave nog niet". En: "Voor sommige gemeenten, zoals Mook, is de aanpassing van
de frankeermachine te duur. Zij hebben het
probleem opgelost door een gewoon stempeltje te laten maken, dat linksonder op elke

Grenzeloos wandelen / artsen zonder grenzen /
80 internationale Vierdaagse Nijmegen 1996.
Tekening: logo en wereldbol.
23
Nijmegen
HR 4057
24
Bemmel
FR 26100
25
Beuningen
FR 20386
26
Groesbeek
FR 53663
27
Malden
FR 52576 g)
e

g) Deze machine, FR 52576, was ook in 1995 (met
nog de oude gekapte vlag uit 1991) in gebruik.
envelop die de deur uit gaat, wordt afgedrukt. Het aanpassen van de frankeermachine komt op zo'n 550 gulden te staan".
Hoewel het aangehaalde krantenartikel de i n d r u k wekt dat er stempels
gebruikt zijn in meer gemeenten dan
ik vorige keer genoemd heb, moeten
we toch enige voorzichtigheid in acht
nemen. Het kan zo maar zijn dat niet
alle plannen werkelijk uitgevoerd zijn.
We zullen zien dat Mook en ook W i j chen, de hoge kosten omzeild hebben
door een handstempel te laten maken.
Maar hoe zit het met A r n h e m , met
Beers, Bemmel en met Heteren?
Beers is nu 'n dorp in de gemeente
Cuijk, maar was in 1991 nog zelfstandig. Heteren was dat tot 1995 ook. Er
bestaan, bij mijn weten, geen "officiële
catalogi" van deze stempels die de
reputatie hebben "compleet" te zijn.
En dan ben je aangewezen op
ja, op
verzamelaars die jarenlang h u n uiterste best gedaan hebben om alles wat
ze maar konden vinden vast te leggen
en te inventariseren. Ik heb naar aanleiding van de voorgaande aflevering
een reactie ontvangen van de heer Ad
Anemaat, die zijn collectie intussen
heeft overgedragen aan de KNBLO.
Ook hierin zijn A r n h e m , Beers en Heteren niet terug te vinden. Wel Bemmel ! U i t A r n h e m heeft hij indertijd
vernomen dat de stempel daar niet
gebruikt is. En hoewel van Beers en
Heteren nooit stempels gevonden zijn,
is het niet 100% zeker dat ze niet geb r u i k t zijn. Je weet maar nooit wat

er jaren later nog gevonden w o r d t .
Het overzicht van de stempels u i t 1991
staat in Tabel 1 op blz. 9. Garantie op
kompleetheid geeft dat niet, zo is
stempel 7bis ook pas later gevonden
(zie Afb. op voorblad). Maar de beeldcatalogus op blz. 10 en 11 is in elk geval
vrij uniek!
Behalve de Zuidgelderse Nutsbedrijven in Nijmegen (en later de N U O N )
zijn er in de jaren 1992-1995 geen Vierdaagsestempels in de frankeermachines gebruikt, met uitzondering van
Malden in 1995.
Pas bij de 80e vierdaagse in 1996 waren
er weer gemeentestempels. Slechts een
vijftal gemeenten deed mee, de anderen vonden het te duur (Tabel 2).
Jacques Rutten heeft ook in de jaren
1996/2007 diverse kantoren met de
postkamers van de doortochtgemeenten bezocht, maar na 1996 heeft hij alleen in Malden kunnen vaststellen dat
er nog een Vierdaagse stempel in de
gemeentelijke frankeermachine gebruikt werd. Daarbij is de tekening
enkele malen gewijzigd, en ook de
machine is twee keer v e r n i e u w d . In
Tabel 3 zijn al zijn waarnemingen
verwerkt.
Hier eindigt het overzicht van de
Vierdaagse gemeentestempels. Zoals
al eerder gememoreerd: je weet nooit
wat er nog boven water komt. A a n v u l lingen (en overige opmerkingen) zijn
van harte welkom,
(vervolg op pagina 9)

Tabel 3: Stempels van na 1996 u i t M a l d e n , gemeente Heumen.
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1997 -2002

FR 52576

29

2003 - 2006

FR 75839

30

2007 - (?)

FR 816096

Grenzeloos wandelen! Internationale
Vierdaagse Nijmegen / wereldbol
Grenzeloos wandelen! Internationale
Vierdaagse Nijmegen / wereldbol
NYMEEGSE 4-DAAGSE 2007 /
Gemeente Heumen / gemeentewapen

Alleen wereldbol met
wandelaars, h)
Met logo TPG Post
Geheel nieuw cliché en
logo TNT Post
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h) Tot en met 2001 waarde in
guldens, in 2002 in euro's
met logo PTT Post. Vanaf
2003: logo TPG Post.

Tabel 1:1991. Behalve gemeenten en gemeentelijke diensten (met Wychen /
Wijchen in twee versies), ook enkele bedrijven u i t N i j m e g e n .
Gemeentestempels van 1991, met tekst: 75 internationale vierdaagse Nijmegen 1991 / de wereld
wandelt.... / afbeelding wereldbol (april-juli 1991).
Afb:
Bijzonderheden:
Plaats:
Tekst:
Machine a)
1
's Gravenhage
... met de KNBLO
FR 14170
ook met foutief jaartal 02
2
Nijmegen
... in het Rijk van Nijmegen HR 9162
Nijmegen VVV
Nijmegen
3
... in Nijmegen
HR 4057
Secretarie stadhuis
4
Nijmegen
... in Nijmegen
PB 9121
Nutsbedrijven, t/m 1994 b)
5
Nijmegen
... in Nijmegen
PR 10344
Brandweer
Nijmegen
6
... in Nijmegen
Gemeentepolitie
HR 5900
7
Nijmegen
... in Nijmegen
FR 50117
Dienst Harde Sector c)
7 bis Nijmegen
... in Nijmegen
Centrale Vervoers Dienst d)
PB 4732
e

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bemmel
Huissen
Elst en Lent
Valburg
Beuningen
Wijchen
Wijchen
Mook Middelaar
Groesbeek
Grave
Cuijk
Malden

... in Bemmel
... in Huissen
... in Elst en Lent
... in Valburg
... in Beuningen
... in Wychen

FR 26100
FR 20222
FR 20606
FR 19252
FR 20386
handstempel

... in Wijchen
... in Mook/Middelaar

handstempel
handstempel

...
...
...
...

FR 21046

in
in
in
in

Groesbeek
Grave
Cuijk
Malden

stempel Elst (Gld)
stempel Andelst
stempel Beuningen gld
foutieve spelling
verbeterde spelling

FM 1113
PR 5654

Ook gebruikt in najaar 1991 e)

FR 25544

Ook gestempeld in 1995

f)

1991: Een drietal Nijmeegse bedrijven. Tiemstra en Gelderland offset hebben klein eigen logo.
20

Tiemstra

21

Gelderland
offset
Smit Nijmegen

22

75 Vierdaagse
... verwelkomt de wereld
75 Vierdaagse
... verwelkomt de wereld
75 Vierdaagse
... verwelkomt de wereld
e

FR 17735

e

HR 8475

e

HR 5165

a) De afkortingen staan voor de volgende machinemerken: FR = Francotyp; HR = Hassler; PB = Pitney Bowes en FM =
Frama.
b) De Zuidgelderse Nutsbedrijven in Nijmegen zijn het stempel ook na 1991 blijven gebruiken, met gekapte 75e en zonder jaartal. Vanaf 1995 heet het bedrijf N U O N , en dan kan het gerangschikt worden onder "Nijmeegse bedrijven". Maar
in de periode t / m 2003 is elk jaar hetzelfde (gekapte) stempel gebruikt. In 1999 is het machinenummer gewijzigd (PB
66304), en in 2002 is het TPG Post logo toegevoegd in het waardestempel.
c) De Dienst Harde Sector houdt zich o.a. bezig met verkeersregelingen, dranghekken, parkeerpolitie en dergelijke, en
was gehuisvest in het Gebouw Metterswane. Het stempelgedeelte met de datum en de waarde, raakte al snel defect en
er w e r d daarna gestempeld met "Port betaald Nijmegen".
d) Na de opmaak van Tabel 1 en de twee Novioposta-bladen met 30 afbeeldingen toonde Jacques Rutten nog een 7e
Nijmeegs gemeentestempel, n . l . dat van de C V D (Centrale Vervoers Dienst). Het is hier opgenomen als nr. 7 bis, en de
afbeelding daarvan is te vinden op het voorblad van dit nummer.
e) In september 1991 w e r d in Cuijk de 10e bijeenkomst van de Gouden Kruisdragers gehouden.
f) U i t Malden zijn afdrukken bekend, met gekapte "75e" en jaar "1991" uit j u l i 1995, i n nieuwe machine (FR 52576). Zie
verder in Tabel 2 en Tabel 3.
(vervolg van pagina 4)
De in de vorige aflevering beloofde
stempels van de Zomerfeesten passen
er - qua ruimte - in dit nummer niet
meer bij en zullen in het zomernummer van Novioposta van volgend jaar
beschreven worden.
Hartelijk dank aan allen die meewerkten: Paul van den Berg, Marcel Claassen en Peter Janssen. En d i t keer in het

bijzonder aan Ad Anemaat en Jacques
Rutten.
Jos M.A.G. Stroom
Noten:
1) Novioposta j u n i 2010-2, pag. 9-11.
2) Helaas hebben niet alle afbeeldingen van dat artikel een goede kwaliteit
meegekregen. Betere afbeeldingen, in
kleur, zijn inmiddels geplaatst op de
website van Noviopost, zodat degeNovioposta - 9

nen die dat w i l l e n alsnog een goede
afdruk kunnen bekijken. Ga naar
w w w . n o v i o p o s t . n l / novioposta / afbeeldingen frankeerstempels. Dubbelk l i k op elk ikoon geeft vervolgens een
vergrootte weergave in kleur.
3) O.a. in het streeknieuws van Beuningen (8 mei 1991) en Groesbeek (15
mei 1991). Het citaat is vermoedelijk
afkomstig uit de bijlage voor Cuijk
(medio mei 1991).
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