Nijmeegse aangelegenheden
Voor verzamelaars van het thema
"Nijmegen" is dit jaar goed
begonnen. De tweede uitgifte in de
TPG-reeks "Mooi Nederland" was
gewijd aan onze stad en dat leverde
een postzegelvelletje op dat haast
bol staat van de Nijmeegse
motieven:
het Belvedère, de
Waalbrug, Mariken, en nog een
aantal andere.
Natuurlijk - want postzegelverzamelaars zijn een kritisch volkje - werd er de uitgifte
vanuit verzamelaarskringen stevig onder vuur genomen. Dat de vormgeving van de
Nederlandse zegels zelden op hun instemming kan rekenen, is bekend: het is al gauw
veel te modern. En over het uitgiftebeleid van TPG Post hebben we allemaal ook
een duidelijke mening: te veel overbodige uitgiften voor te veel geld.
Niettemin hebben we waarschijnlijk allemaal ons best gedaan om één of meer
Nijmegen-velletjes te verwerven, want je verzameling moet natuurlijk wel compleet
blijven. En van de provincievelletjes hebben we niets geleerd...

In Filatelie van maart besteedde Kees Verhulst aandacht aan de poststempels die bij
de emissie "Mooi Nederland / Nijmegen" horen. Allereerst het eerstedagstempel dat
gebruikt werd op de FDC. Daar valt niet veel over op te merken. Maar over het
stempel op het velletje in de zogenaamde cadeauset merkte de Stempelspecialist op
dat dit cilinderbalkstempel "Nijmegen-Zwanenveld" speciaal voor de gelegenheid
vervaardigd is en afwijkt van het normale dagtekenstempel. Dat lijkt heel
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waarschijnlijk, maar kan iemand verzinnen waarom van alle postvestigingen in
Nijmegen juist Zwanenveld gebruikt werd in dit geval?

Over stempels gesproken: we laten weer eens enkele recente afdrukken zien.
Nijmegen-Daalseweg en Nijmegen-Einsteinstraat zijn normale cilinderbalkstempels.
Nijmegen 32 is een hoog nummer, aangetroffen op een TPG-formulier. Wie kent dit
stempel met een hoger nummer?

Een heel nieuw type stempel, vermoedelijk een rubber handstempel, wordt
tegenwoordig gebruikt op de postvestiging op de Van Rosenburgweg. De
plaatsnaam staat bij dit stempel in het bovenste gedeelte van het stempel en de
straatnaam (zonder spaties) in het onderste.
Ook op de St-Annastraat is een dergelijk handstempel in gebruik, maar daarin staat
bovenin " N M BUPO ST ANNASTR" en onderin "TPG POST". Die postvestiging
is in TPG-termen dus een BUPO, oftewel een Business Point.
Het vreemdste stempel dat we de laatste tijd zagen is: "TPGPOST/ Bipokamer /
P.b. 99300/ 6500 NA Nijmegen", afgedrukt in blauw op een postaal formulier. Is er
een TPG-kenner die hierover iets kan vertellen?
J. Spijkerman
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