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44e jaargang nummer 5                                                                                                 nov/dec 2022 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

Van de voorzitter 
Beste lezers, 

We zijn weer begonnen met verenigingsavonden en inloopbeurzen. Wat die beurzen betreft, veel van 

onze leden komen speciaal voor de stuiverhoek.  Mocht u daar weer eens een bezoekje aan wijden, 

het kan geen kwaad om ook een uurtje of wat bij te springen aan de andere kant van de tafel. Of te 

helpen bij de inrichting of het opruimen. 

Zoals u als trouwe lezer weet, doen we als bestuur aan ieder lid een stockboek cadeau, ter herinnering 

aan de periode die achter ons ligt. Inmiddels zijn we begonnen deze boeken via de verenigingsavonden 

en inloopbeurzen in De Wel te verspreiden.  

Om het allemaal wat overzichtelijk te houden is de verspreiding op naam. Mocht u niet zelf in de 

gelegenheid zijn om het boek in ontvangst te nemen, geen punt. Een ander kan het voor u op komen 

halen. 

Ook goed om te weten: op 12 november is er weer een grote beurs in Sporthal de Boog. Toegang 

gratis. 

Leen de Kooter, voorzitter  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 12 november 2022. 

IN Sporthal de Boog, 
Krimpenerbosweg, 2923 LA Krimpen aan den IJssel 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 
De volledige stuiverhoek - Handelaren - Pro Filatelie 

 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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De stuiverhoek 

Beste mensen! 

In de afgelopen jaren, ook al tijdens het bewind van Jan Steenbakkers, hebben we meerdere 

oproepen gedaan voor hulp in de stuiverhoek. Het was heel prettig dat daar door enkele mensen op 

gereageerd is; die hebben nu een aantal boeken in beheer genomen. Intussen komen er nog steeds 

best veel zegels binnen, via nalatenschappen, of doordat iemand om een andere reden stopt met 

verzamelen (of gewoon door het opruimen van de zolder….). Dat betekent dat we nog steeds het 

nodige sorteerwerk hebben. Dat geeft niks, maar daar is het werk niet mee afgelopen. Al die zegels 

verdwijnen in grote enveloppen, met honderden tegelijk. Die staan dan in het kantoor te wachten tot 

iemand ze in het bijbehorende album steekt. En dat is nou net het punt: de vaste medewerkers 

krijgen op gezette tijden de enveloppen van hun landen mee naar huis, maar er staan nog zeker 100 

albums die niet echt bijgewerkt worden omdat we daar geen tijd en handen voor hebben. Deze 

albums hebben in wezen geen vaste insteker nodig omdat er toch niet zoveel vraag naar is maar het 

zou wel fijn zijn als een paar mensen af en toe een land kunnen bijwerken. Het maakt dergelijke 

boeken ook een stuk interessanter voor verzamelaars als ze netjes en op volgorde ingestoken zijn, 

en vooral niet met 10 of meer dezelfde zegels op een rijtje.  

Vermoedelijk is het voor diverse leden van onze vereniging domweg onmogelijk om de boeken 

steeds te brengen en op te halen als er weer een beurs is, en heeft dit aspect van het insteken hen 

ervan weerhouden om boeken in beheer te nemen. Bovendien wil niet iedereen zich voor langere tijd 

vastleggen. Dat is dus niet nodig: we hebben nu eigenlijk mensen nodig die eenmalig bv een land 

bijwerken en dan het boek weer teruggeven. Uiteraard kunnen we de benodigdheden bij u thuis 

brengen ( boek(en) , zegels, voorraadboek en catalogus), en wanneer u ermee klaar bent, halen we 

het zaakje weer netjes bij u op. Uiteraard leggen we goed uit wat precies de bedoeling is. 

Hopelijk kan ik met dit stukje wat mensen overhalen om dit eens te proberen. Het zou ons geweldig 

helpen en u zit er niet eindeloos aan vast! En u ziet misschien  zegels uit landen waar u nog amper 

van gehoord hebt, en die tóch leuk zijn. 

Voor inlichtingen/aanmeldingen kunt u mij bereiken op tel nr 0613591012, of via de mail: 

mmol24@gmail.com 

En ik heb nóg een verzoek: het wordt  steeds lastiger voor onze bestuursleden om die enorme 

hoeveelheid stuiverboeken na iedere beurs weer terug te zetten in de Oosterstraat in Krimpen a/d 

Ijssel. Je moet daar een paar trappen op met tassen vol . Is er misschien iemand die ons daarbij zou 

kunnen assisteren? Hoeft niet iedere keer, maar ik zou graag weten aan wie ik zoiets kan vragen als 

de nood aan de man komt. Het ophalen lukt vaak nog wel ,al is alle hulp welkom! 

Margreet Mol 
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Charles III 

 

Vraag: hoe komt de nieuwe frankeerzegel met Koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk er uit te 

zien? Het is nog even afwachten, maar op grond van wat we weten van frankeerzegels met monarchen 

kunnen we daar een redelijke inschatting van maken. 

 

    

 

1. Er komt natuurlijk een zegel met Charles III. Het is een regaal, een koninklijk recht om zijn portret 
op een munt of zegel af te beelden. Net als het exclusieve recht om zwanen te mogen houden, 
trouwens. Daarvan afzien is natuurlijk het einde van de monarchie. 

2. Charles III kijkt straks naar links, zoals op alle britse frankeerzegels sinds Victoria het geval. De 
rede is dat de vorst bij voorkeur de brief in kijkt, naar de naam van de geadresseerde. Zo ontstaat 
er een fictieve relatie tussen vorst en onderdaan. Bij munten is de kijkrichting van de opeenvolgende 
vorsten om en om. De vorst kijkt de voorganger nooit in de nek, dat zou een verschil in hierarchie 
betekenen.  

3. Op de munt kijkt Charles III toevallig naar links, dat heeft het voordeel dat zijn beeltenis ook voor 
een postzegelontwerp kan worden gebruikt.  

4. De beeltenis van Charles III is een bas-relief, net als op de munt en net als bij de Machin zegel van 
Koningin Elizabeth. Dat heeft als voordeel dat details die alleen maar afleiden, wegvallen. Bij een 
foto is dat niet zo, daar zitten we zomaar tegen een afgehakt hoofd aan te kijken, zoals bij Edward 
VIII (zie afbeelding). 

5. De zegel zal weinig versierselen kennen, zoals op bijna alle zegels met monarchen tegeowoordig 
de trend is. Geen sjerpen, ridderorden, mantelkragen, lofwerk, wapenschilden, engeltjes of wat dan 
ook. Denkelijk wel een kroon, los boven het hoofd. Zo niet, dan is de Royal Cipher, het monogram 
van de koning,  een mooi alternatief. 

6. Altijd lastig: moeten er voor de landsdelen van het niet meer zo Verenigd Koninkrijk aparte 
symbolen of zelfs aparte zegels (de zogenoemde regionals) komen? Beter van niet, want dat maakt 
maar discussie in Ierland en Schotland los. 

7. Bijkomend: een klein profieltje van de koning, omdat op elke zegel van het Verenigd Koninkrijk een 
portret van de koning moet komen te staan. Alternatief is om de naam van het land erop te zetten. 
Maar welke? The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is wat aan de lange kant.  
United Kingdom roept natuurlijk vragen op: United Kingom van wat? Britain klinkt wat belegen en 
England is natuurlijk uit den boze. Dan maar die kleine profieltjes, zoals de laatste decennia de 
gewoonte is. 

 

Jos Louwe 
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Uit de Krant 
 

 
Leen de Kooter in zijn werkruimte, die gevuld is met postzegelboeken. Foto: Huub Lakerveld 

‘Historie maakt postzegels interessant’ 

CAPELLE/BOSKOOP • Iedere maand is er een postzegelbeurs in Buurthuis De Wel in Capelle. 
Verzamelaar Leen de Kooter wil ook anderen enthousiasmeren. 

Kasten vol met gerangschikte postzegels staan in het huis van Leen de Kooter, gepassioneerd 
verzamelaar en lid van Filatelistenvereniging IJssel en Lekstreek. De vereniging verwelkomt nieuwe 
leden, óók jonge verzamelaars. “De geschiedenis achter iedere postzegel maakt het verzamelen zo 
interessant.” 

Zelf richt Leen de Kooter (79) zich bij zijn verzameling op postzegels uit Nederland, landen die horen 
bij het voormalige Habsburgse Rijk, het voormalige Joegoslavië en voormalige koloniën van 
Nederland. In totaal verzamelt hij postzegels uit 23 verschillende gebieden. Zo heeft hij bijvoorbeeld 
een collectie gewijd aan de Japanse bezetting van Indonesië, boeken vol met Oostenrijkse en 
Hongaarse zegels, de onafhankelijke stadsstaat Trieste en Nederlandse zegels die teruggaan tot het 
jaar 1852 - het jaar waarin in Nederland voor het eerst postzegels werden gebruikt. “Er zijn mensen 
bij de vereniging die postzegels van landen over de hele wereld verzamelen, maar die 23 gebieden 
zijn meer dan voldoende voor mij.” 
“Ik zoek de zegels via onze beurzen en veilingen”, vertelt De Kooter over zijn manier van 
verzamelen. “Onlangs ben ik nog op een beurs in Reeuwijk geweest. Daar ga ik dan zoeken in de 
landen die mij interesseren.” Dagelijks gaat Leen de Kooter naar boven om aan zijn 
postzegelverzameling te werken. Met onder meer de ledenvergaderingen en het sorteren bij elkaar 
steekt De Kooter heel wat uren in de verzameling. Daarnaast is hij voorzitter van de vereniging en 
organisator van de Capelse beurzen. 

Variatie 
Wat het verzamelen volgens hem ook leuk maakt, is dat iedereen een eigen thema kan hebben. 
“Sommige mensen verzamelen postzegels van treinen, anderen van vlinders of ruimtevaart”, vertelt 
De Kooter. “Ook zijn er mensen die interesse hebben in postzegels - of briefkaarten - die verstuurd 
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zijn naar gebieden of landen die niet meer bestaan, zoals Tsjecho-Slowakije of Oostenrijk-Hongarije. 
Daar zit ook een heel verzamelgebied in.” 
Filatelistenvereniging IJssel en Lekstreek is altijd op zoek naar nieuwe leden. Veel van de leden 
hebben de pensioengerechtigde leeftijd, maar dat wil volgens Leen de Kooter niet zeggen dat deze 
hobby niet interessant kan zijn voor jongere mensen. “Het is moeilijk om jongeren te krijgen”, vertelt 
hij. “Vroeger hadden we een grote jeugdafdeling, maar nu zitten ze allemaal op die mobieltjes. Maar 
er zit veel geschiedenis achter de postzegels, en bovendien zitten er ook veel mooie plaatjes bij. Dat 
is interessant voor jongeren.” 

De postzegelbeurs in Buurthuis De Wel (Bongerd 2A) is iedere tweede zaterdag van de maand. Op 
zaterdag 8 oktober is de volgende beurs, die van 10:00 tot 15:30 uur duurt. Tijdens de beurzen zijn 
verzamelingen en losse zegels te koop. Er is ook een hoek met zogeheten ‘stuiverboeken’, waaruit 
geïnteresseerden postzegels voor vijf cent per stuk kunnen uitzoeken. 

Bron: Het Kontakt - IJssel en Lekstreek 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAANDAG 21 november 2022.    
IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 

ZATERDAG 10 december 2022.   

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek – De u bekende huishandelaren - Pro Filatelie 

   EN OM 11.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

N Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Jaaragenda 2022.                                                                                                                                                      

Verenigingsavonden:  

Ma 21 november  ver.bijeenkomst 

Ma 19 december  ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za 12 november Grote Beurs in De Boog 

Za 10 december inloop beurs De Wel (optioneel) 

 

Bestuursvergaderingen:     

Ma 7 februari  Ma 14 maart  Ma 2 mei  Ma 13 juni 

Ma 12 september Wo 16 november Ma 12 december 

 

 

Jaaragenda 2023. 

Verenigingsavonden:  

Ma 23 januari ver.bijeenkomst 

Ma 20 februari ver.bijeenkomst 

Ma 20 maart  ver.bijeenkomst (Jaarvergadering) 

Ma 24 april  ver.bijeenkomst 

Ma 22 mei  ver.bijeenkomst 

Ma 19 juni  ver.bijeenkomst 

Ma 18 september ver.bijeenkomst 

Ma 23 oktober ver.bijeenkomst 

Ma 20 november ver.bijeenkomst 

Ma 18 december ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za 14 januari  inloop beurs De Wel 

Za 11 februari inloop beurs De Wel 

Za 11 maart  inloop beurs De Wel 

Za   8 april  inloop beurs De Wel 

Za 13 mei  grote Beurs in De Boog (nr103) 

Za 10 juni  inloop beurs De Wel 

Za   9 september inloop beurs De Wel 

Za 14 oktober inloop beurs De Wel 

Za   4 november grote Beurs in De Boog (nr104) 

Za   9 december inloop beurs De Wel 

 

Bestuursvergaderingen:     

Ma 6 februari  Ma 1 mei  Ma 12 juni 

Ma 11 september Wo 6 november Ma 11 december 
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"POSTE RESTANTJES" 

In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor 

particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen. 

• Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve van 

stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. Weda 

tel.: 010 480 29 61  

• Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie 
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217 

• Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, boeken 

etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke prijs. Hans 

Elshoff tel.: 06 301 30 335 

• Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor 
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91 

• Gezocht: (ruil)contact voor verzameling belgische FDC’s na 1950. Veel verschillende 

stempels. Ruil materiaal aanwezig. Ap Mohrmann 0105220836  / e-mail:  

fammohrmann@hetnet.nl 

 

 

 

 
 

 

MAANDAG 19 december 2022.    
IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 

mailto:fammohrmann@hetnet.nl
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