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Burgenreestels ziju cloorgaans
geel actievoelders. De clrei-
gencle opheffing \'zln eell ge-
meente blljkt eclrter zo'n in-
grijpende maatregel, dat zelfs
burgen-reesters ertoe komen
:rctie te voeren in hct Haagse
Binnenhof .

Ter ondersteuning van de
protestacties grijpen mccrde-
r<: ge1-neenten ook n:rar het
Íïankeerstempel. Deze r,orm
van pr'()test is al zo'n clertig
jaar oud; er is da:irdoor vol-
cloende materiaal beschikbzrar
\,()or een klcinc 'bloemlezing'
uit de semeentelijke protest-
stempels.
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I)oor cle grotc media-aan-
dacht lijkt hct rrel of het sa-
merl\-L)egen \'?rr1 gerl1eerlten
iets r-an na cle Trr'eede \\-erelcl-
oorlos is. \iets is rninder
l,aar, zoals ook Íilateiistisch
valt aan te tonen. De zelfstan-
dige gemeenten DelÍshar,en,
Kralingen elr Charlois l'ercien
in 1886 en 189ir bij Rotterdam
gevoegd. Ter eelegenheicl lan
de N trl,iona le Pos lzege l. I e t t I o on ste l-
lmg R'81in de havenstad ler-
den er drie speciale envelop-
pen uitgege'"'en n'aarop het
originele wapen van cle rroe-
gt:rc scmccntcn is afgebccld.

De historie neemt soms een
verassende lvending zoais te
zien is in een stempel van de
Rotterdamse cieelgemeente
Charlois uit 1998. rvaarin mel-
ding lr,orclt gemaakt van het
25-lariq hestaarr rarr deze nicu-
lr.e (deel)semeente.
De gemeente Fleerenveen
rverd in 1934 becLrider-rd sro-
ter doordat de gemeenten
Aengrvirden en Schoterland
lverden opgehe'r,en.
Vooral dool dc stelselrrratiqc
herindelingen voor een gehe-
Ie provincie sneuvelden talrij-
ke gemeenten. Zeeland rvas
de eerste prorir-icie laar cle
qerrreentelijke Irelirrdelirrq irr
praktijk rverci gebracht. De t-a-
tersnooclran'rp uit 1953 zal dit
proce s ongctlijÍèld hebben
r.ersneld. In rijf herirdelings-
ronden claalcle het zrantal ge-
meenter in rle periocle 1961-
1971 r'an 100 naar 27.

Cl.emeenten rn-aren soms zo
kleirr dat eerr zellstarrdige.e-
cretarie niet veranfivoorcl rvas.
In die tijd ontstonden zose-
naamde 'r,oorlopers' van ge-
meentelijke herirrdeling. Uit
een Íiankeerstempel blijkt dat
t[e gerneenten Ceen liel elr
Heenrliet in de-jarcrr zererrtig
e(n g(tn??nsrhrrflelijkr v r I l1 lip
hadden. Beide semeenten
qinqen irr 1980 op irt dc rrieu-

we Fïemeente Bernisse.
Vooral in Noord-Brabant en
Zuid-Holland rvaren nogal r,vat
gemeenten zo klein, dat hvee
of drie gemeenten een ge-
meen schappelijke burgem ees-
ter hadden. In het Íl'ankeer-
stempel van Noord.elnos, Hoog-
blaklan.d er Hoornnar staan de
drie gemeentenamen. Ook uit
namen van gemeenten valt af
te leiden, dat ze in het r.erle-
den zijn samengevoegd, zoais
Hoogezand-Sappemeer, Grafi-
De Rijp en Edam-I;olendanr. Te-
genrvoordig lvorden meestal
nieule nalnen bedacht, r,aak
met een duidelljk historische
achtergrond. De salrenvoe-
ging r.an Heeze en Leende in
Noord-Brabant in 1997 lever-
dc eclrtcl de lanta:icl,rzc rrierr-
we naam Heeze-Leende op. Ook
Lomt heL rotrl dat eert nietrtre
gelneente \-ar start gaat met
een voorlopige naam, die la-
ter \\'orclt \-en-2rngen door een
clefLiitieve. Zo gingen samen-
ger-oegde gerneenten in de
Tielenr':rard ir 1986 op il de
nleurve gcrrlcente Vuren,
maar een .jaar later rvercl die
naanr serr,iizigd in Lingelvaal.
Op het Íiankeerstempel staat:
Gemeente Vuren m.i.v. 3 .ja-
rrrrari l9R7 gerrrcerrte l.irrge-
r,rra al .

Overigens is het niet zo, dat
elke samenvoeeine lvordt op-
gelegd. Er zijn rvel degelijk ge-
meenlehc:turen lrn kleinere
gemeenten clie in goed over-
leg besluiten samen te gaan.
Een voorbeeld daanan is de
gemeente Bellinglvedde. Deze
gelneente rvercl -zoals de
naam al aangeeft- ir-r 1968 ge-
volmd uit de gemeenten Bel-
lingr.olcle en Wedde. De tekst
TtL,ee-eenheid 7ra,n. kmdsth,aps-
.sthoott t:n rei.ne lutht in het fran-
keerstempel r'an Bellingr'r.oldc
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werd door de nieurve gemeen-
te overgenomen. De tekst
'Liempde en Sint Oedenrode
Samen verder op goecle gron-
den' in een stempel van de ge-
meente Liempde doet ver-
moeden dat deze Brabantse
gemeenlen rlel iets zagen,.in
een samenvoeging. Het
mocht echter nict zo zijn:
Liempde rverd bij Boxtel se-
voegd.

Het eerste proteststempel
werd in 1966 gebmikt door de
Oost-Groningse gemeente
\\'ilden'ank: Gemeente \4rilder-
uank (Bijna 10.000 inzLtonns)
7-elfsta,ndig! Ondirnks dit rela-
tief hoge inr,vonertal rverd de
gemeente in 1969 tot bii
Veendani gevoegd. Het aantal
van 10.000 inu,oners lverd
door de jaren heen steeds als
norrn \ioor zeifstandigheid ge-
hanteerd. De provincic Drent-
he - met toch een redelijk aan-
tal kieinere Efemeerrten"- \\,erd
pas vrlj laat heringedeeld, r'ra-
melijk irr I91)8. Zu'n nrintig
jaar eeleden klvanren al rier
Drentse gemeenten in 'op-
stand' tegen een andere vorn'r
van herindeling, cle or,erheve-
ling naar de aangrenzende
pro."-incie Groningen. Reclen
voor een collectief protest-
stempel in 1977 r,an de ge-
meenten Eelde, Peize, Roden
en Zuicllaren waarop een
kaart staat sAmen met eelr
tekst die niet aan duiclelijk te
wensen orrcrlaat.: De kop hoort
er op Àroord-Drenthe moet bij
Drenthe blijven. En die kop
zit er nog steeds opl
De provincie Friesland rverd
na een lange voorbereiding
op 1 janr-rari 1984 gemeente-
lijk opnieul ingedeeld. Het
aantal gemeenten valr 44 daal-
de naar 31. Tot dc opecheren
gemeenten behoorden ook

enige van de bekende elf ste-
den, zoals als lJlst en Sloten.
De semeente Donia'r'verstal in
Larrerveer ploheerde rier jaar
iang door middel \an een
Fries stempel met de tekst Drr
a,njntwsta.l sil bliuue (Donia-
u.erstal zal blijven) en een aË
beelding van een zeilboot op
één van de Friese meren het
tij te keren, maanr.erd toch
opgeheven. De semeente
Scharsterland rverd gevormd.
De semeente \{enaldumadeel
had tien lang het stempel met
de tekst frIenakLumadeel Eén ge-

Iteel\n de liarrleennachiue zit-
ten. Deze gemeente rvordt be-
dreigd door haar ligging nabij
hoofdstad l,eer-nvarden.
Leeurr.arden heefï in 1911 al
bljna 50 hectare grondgebied
(én ndm 16.500 inrvoners)
verkregen v'an dc geilreente
Leernr.arderadeel. Toen
Leeu'r'r.arden na verloop vart
t{d opnieurv 'landhongcr'
kreeg, rverd de blik opnieuu.
op de buurgemeenten ge-
richt. Na r,'ele protesten van
die gemeenten, rverd een
eventuele herindeling van de
k:rart ger-eesd, maar men blijÍt
rvaakzaarn.
In Gelclerlancl protesteerde
de gemeente \\'arnsveld van
198ó tot 1989 tegen salnen-
loeging met Zlrtphen. Op het
Ír-ankeerstempel stoncl: l1-a»zs-
ueld ze{stand'ig: iteïstlndis! Het
is maar de r.raag voor hoe
1ang. Bij de herindelins van
gemeenten komt het voor dat
gemeentel) in een andere pro-
vincie terechtkomen. Ook
daar besLrat soms grote \{eer-
stand tegen. Toen de Gelder-
se gemeenten \ruren en Her-
rvijnen niet alieen dreigden te
worden opgegeven, maar het
grondgebied ook tot de pro-
rincie Zuid-Holland zou gaan
behoren, r,verd cloor beide ge-
meenten het volgende pro-

teststempei in de strijd ge\{or-
pen'. Vure'n en Henuijnen ()el-

danlHet mocht niet baten.
De ligging van een gemeente
bii een srote stad heeft r,oor-
clelen voor de burgers, maar
zo'n grote buurman houdt
ook risico's in. Dat goid ook
voor Rosmalen, dat onclanks
het zelÍbewuste protest Àír.r?zí
len raakt n,ooit uan d,e kaart! ín
1996 bU de semeente 's-Her-
togenbosch rr.erd gevoegd.
Hoervel in Noord-Brabant
velc kleine gemeenten hun
zelÍ'standigheid lang hebben
kunnen belr.aren, is in de afge-
lopen jaren het aantal se-
meenten in deze pror.incie be-
hoorlijk uitgedund. De ge-
meente Nlegen, Flaren e1l
N'Iacharen liet op hun fran-
keerstempel r'r,eten zelfstandig
te wi1len blijven. Ook Berkel-
Enschot verkoncligde door
midiiel \ran een stempel: Br.r-
kel-Enschot 7-elfstandig! \roor
veel Éïemeenten is dat het sleu-
telr'voord. maar meestal tever-
geefs. Dat gold ook voor de
semeente Bakel en Nlilheeze
ondanks een sternpel met de
kernachtige boodschap ter be-
geleiding van drie plaats-
naarrrborden (Rips-Bakel-Mil-
heeze) Knngezond U m,ans ge-
noeg. De nieuwe gerneente
Laarbeek (1997) r,vordt ge-
lormcl door de ABl-gemeen-
ten. zoals blijkt uit stempels
nref cle tekst IBZ Aark-Rixtel
Beek en Donk LieshotLí samen ol)
de toekontst t,oorltereid en idern
'Samen één'.
Ook in Lirnbus leranderde
er heel lr,at. Toch kunrreu er
maar drie prote ststelnpels
rvorden gemeld. Nieurr.stadt
rverd ondanks het pleidooi
NiauzttsLadts eigen idenlileit ]tkit
uoor zelstnnditheld in 1982 brj
Susteren gevoeed. Ook Tege-
leu - hekend ran de Passiespe-
lctt - wi't het zeLer: Tegrlrn i'

en blilft zelfstandig. De gemeen-
te ging in 1989 no5ï een stap
verder: tekst: Gerneente Tege-
len Eigentljds Energiek ZelË
standig. Ook het argument
rltn Maasbree klolL oveltui-
gcnd: ll narrl ont lr bliht n.

Hoe harcl de Utrechtse ge-
meenle Zegeld irr de jaren
tachtig ook rvedijverde voor
zelf.starrdigheid (Zelfstandig
Zcg-uelrl uil zelfsLandig blijuen!),
Zegeld is sinds 1989 een on-
derdeel van \Voerclen. Cothen
en Langbroek werclen tegen
hun zin in 1996 bU \,\,ïk bU
Duurstecle gevoegd, zoals
blijkt uit het stempel met een
kaar{e en de tekst'Samen per
1996'. Een leuk stempel rverd
bedacht door Nlaartensdijk: 1z
Nlatrtmsdiik klopt't Groene Hart
- zolang de gemeente bestaa,t. Ook
de gemeente Driebergcn-Rijs-
senlrrrrs hzunerde op zijn zelf-
standigheicl: Natutulijk zelf-
standig.
Dzrt deed ook de Noord-Hol-
landse gemeente,\kersloot:
Akersloot zelfstanclis. Tot nu
toe kennelijk met succes. Be-
1,s61,ijk rverci kennelijk in 1972
al belaagd rnet herindeling,
zoals kan rvorden afgeleid uit
de tekst Dria in één: néén,!

Uit clie tijd clateert ook een
stempel valr de gemeente
Krommenie met de tekst
IA'ommeni,e.-AssendelJi één ge-
nrcttlc. Beide gemeerrten girr-
s:er c\enucl in 1974 op ir de
gelneente Zaanstad. Ook Ur-
sern plol,ccrrlc het irr rlcjarcn
lddr de samenvoesing bij \{'es-
ter-Koggenlancl tevergeefs
lret het'ze1Ístandigheiclsarsu-
ment'.
In Zuicl-Holland plobeerde
o,k Dliebr rrqgerr in rtc jeren
tachtig op grond r,an het zelÍ-
stirrrdigl-reidsargunrent - Dfie-
bnt ggen 7-elfsta n dig tn Zuid,-Hol-
land - aant herindeling te ont-
komen. I)e gemeente nerd
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e\renwel in i989 bij Reeuwijk
ge\oegd. Soms komen nlet
herirrdeling bedreisde ge-
meenten zelf met een alterna-
tieÍ. Een aardig voorbeelcl
claar-van vormen de stempels
rran Nieurween en Zevenho-
ven: Herindeling? Nieuw-
veen,/ZevenhoYen een alter-
natief... met perspectieÍl
Gemeenten gebruiken ook
handstempels of stickers om
te r'vijzen op de herindeling
nrct soms leuke hcrindelings-
Cinderella's als resultaat. Zo
gebmikte de gemeente Ilpen-
dam het hanclstempel Gerneen-
te llpend,am Laat zich NIET us-
kntppen. Een voorbeeld uit
Friesland \rraagt om toelich-
ting. Op een sticker reiken
twee cartoonachtige rrranne-
{es, herkenbaar aan het ge-
meentewapen, elkaar de hand
boven een riviertje. In de
tekstbollen staat de Friese
tekst Dons?ra(1;iel, Ien gehiel
{ 'Dongeradcel Eerr geheel' t.
De wapens zijn van de woege-
re gemeenten Oost- en West-
dongedareel, die met Dok-
kum werden heringedeeld tot
de nieuwe gemeente Donge-
radecl. De schuirre balken in
de wapens herinneren aan het
grensriviertje de Paesens (ver-
meld op het bord), dat r,roe-
ger mogelijk De Donger werd
genoemd.
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Is de nieulve gemeente een-
maal gevormd, dan is het zaak
iedereen dat te laten weten,
ook door micldel van het fran-
keerstempel. Na de herinde-
ling in de Kop ran Overijssel
in 197.? rram de gemeerrte
Bredenviede ccn stempel irr
gchruiL met de tckst Voormali-
ge gemeenten Blakzijl Giethoom
Vollenhoae Wanneperueen/ Ge-
meen,tebestutur Bredmtiede. Nt -
zo'n ktvart eeurv later - staat

een nieuwe herindeling vzLn
de gemeenren in dit gèUea
op stapel! Waarschijnlljk is dat
de reden waaroln de gemeen-
te Genemuiden in 1997 in een
stempel zijn zelfstandigheid
(zelfstandig) beklemtoonde.
De nieuwe gemeente Liesveld
paste een zelÍde Íbrmule toe:
1986 Langerak Nizuutpoort
Crool-Annert Strcelkmk (in eerr
pijlvormig kader) Glmeente
Liesuel.d.
Susteren liet in 1982 lijnen
van de namen Nietuvstadt,
Roosteren en Slrsteren sarrrerr-
komen bij Srrsteren als nierrwe
gemeente. Een leuk stempel is
dat van de nieurve gemeente
Zaanstad (1974) met de zelf-
bewuste tekstJfotxgsre.rtad met de
oudste eruari'ng.

}**tLï&
Somnrige gemeenten vieren
een herindelingsjubileum
met een speciaal stempel. Zo
liet de gemeente Leidschen-
dam in 1988 weten, dat deze
gemeente een halve eeuw be-
stond: 1938 1988 Veur en
Stompwijk samen 50 jaar
Leidschendam. De Zeeurvse
gemeente Oostburg vond het
25jarig hestaan ran dc nieurr'e
gerneente al voldoende voor
een jubileumstempel met de
jaartallen I 970-1995. Het Gel-
derse Errnelo verkondigde in
1997:19721997 ermelo 25 -25
jaar zelfstanclig, terwijl Nun-
speet zich '25 jaarjong' noem-
de. Zaanstad vond 20 jaar al
senoeg: 20 .jaar Zaanstad
197+1994. Het Limburgse
Landgraaf liet in 1997 weten
15 jaar (1982-1997) oud te
zijn. En dat Zeewolde het 10-
jarig bestaan al voldoende
vond l,oor een jubileumstem-
pel (Zeewl0lde), zal niemand
clezejonge semeente in Flevo-
land kwirlijk nemen.
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De opheffing van gemeenten
kan voor sommige filatelisten,
personen en uitgevers reden
zijn iets van het verleden vast
tc leqgen. Àl rond de jaren
tachtig werden zogenaamde
provi ncie-verzamelalbu ms uit-
gegeven. Het Friesch Dagblad
in Leeuwarden gaf - vooral
gaand aan de grote gemeente-
lijke herindeling (1986) - in
198 I zo'n verzamelalbum uit
onder de titel 'Friesland en
zijn 44 gemeenien'. De kopers
konden in dit album de sti-
ckers met. aÍbeeldingen van
het provinciewapen en dat
van cie 44 gemeenten plak-
ken. In 1992 verscheen het
boek'Groninger gemeenten
van 1808 tot 1992', samenge-
steld door H. Visser en K.
Buist, waarin uifi,oerige infor-
matie staat over de wapens en
de gemeentehuizen van de
Groninger gemeenten. Onge-
nvijfeld zullen in andere pro-
r,-incies soortgeliike uitgaven
tot stand zijn gekomen.
De Postzegelvereniging'Het
I and ran Hulst' nam in 1970
het leuke initiatief tot uitgifte
\ran zogenaamde'laatsteda-
genveloppen' (zie het r,,oor-
beeld r,an Koanacht voor de
r-rjftien gemeenten die het
loodje legden blj de gemeente
herindeling \ran Zeeuu,s-
Maanderen op 1 april 1970.
Een rerzekeringskantoc-,r in
Fleerenveen nam in het fran-
keerstempel het wapen van de
voormalige gemeente Aene-
wirden op. samen mel de Là-
tijnse tekst Tempora mut(tntur et
nos mutamur ln l/lls (De tijden
veranderen en wij met de tij-
den).

*ffi*FS§8"*$?§ r#Xà§í$?
Ook als de provinciale herin-
delingen zijn afgerond, bl5ft
er werk aan de tvinkel. Veran-

dering van vooral politieke in-
zichten kan leiden tot andere
ophefflngsnormen, waardoor
het aantal gemeenten nog ver-
der kan dalen. Maar of het
hoogst merkwaardige verloop
van de gemeentegrenzen aan
de Belgisch-Nederlandse en
Limburgs-Duise srens ooit
lot een oplossing komt. is
maar zeer de vraag. Zo kan de
gemeente Baarle-Nassau, die
in een vorig stempel interna-
tionale bekendheid door de
enclaves aanprees, het huidi-
ge stempel met de veelzeggen-
de tekst Twee land,en puzzel
hoogsnvaarschijnllk ook in de
21e eeuw nog jarenlang ge-
bruiken.
En Twentestad? De Tweede
Kamer besloot op 26 april van
dit jaar tot de instelling van
deze nieuwe gemeenle. be-
staancle uit de huidige ge-
meenten Borne, Enschede en
Hengelo. Maar vooral oppo-
sant Hengelo heeft met span-
ning gewacht op de behande-
ling van het wetsvoorstel door
de Eerste Kamer. Want zoals
wel eerder is gebeurd bleken
de senatoren ook nu weer
dwars te liggen. Door de vele
\.ragen die minister Peper nog
moet beantwoorclen en het
feit dat een meerderheid van
de Kamer tegen is, werd de
behandeling roorlopig uitge-
sreld.. .
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C ata lo gtts Frankeerstetnpels Nederland
se Cerneenten, D. Veenstra, 1986 (3e
dr.rk).
Idem, Studiegroep Frankeerstem-
pels Nederlandse Gemeenten
(s.F.G.),1996.
\ierrrrrbrieren van de S.F.C.

.. iií]t:
De cursieve gedeelten in de tekst
geven aan dat het desbetreffende
stempel is afgebeeld. Red.
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