
De Loupe 25 jaar 
 

1990-1995 
Uit onvrede met de gang van zaken bij de postzegelclub “Lisiduna” besluiten Co 
de Vries, Henk Rey en Charly “de Kapper” een nieuwe club op te richten: “de 
Loupe”.  Als oprichtingsdatum wordt in 1 maart 1990 genoemd, maar omdat het 
eerste lid al per 14 februari wordt ingeschreven, is later besloten toch die tweede 
datum aan te houden bij festiviteiten. Het eerste clubblad dat in het archief zit is 
van oktober 1990. Voorzitter is op dat moment Gonnie Nedermeyer, secretaris 
Jaap Niekerk, penningmeester Henk Reij, en vice-voorziter Co de Vries. Hans Snel-
lenberg is hoofd rondzendverkeer. De clubavonden vinden plaats in de Til. Er zijn 
dan (oktober) ruim 60 leden.  
Op 17 november 1990 wordt er een veiling met 
1558 (!) kavels gehouden o.l.v. veilingmeester en 
vice-voorzitter Co de Vries. Er is een veilingcatalo-
gus van 48 pagina’s voor nodig om alles te beschrij-
ven. In het blad van december wordt beschreven 
dat er 90 bieders waren, waarvan er overigens 
slechts 15 lid van de Loupe waren. Eind februari 
wordt het 100e lid ingeschreven, Aly Berghuis. 
Vanaf april is er een anonieme corrector. Dat was 
wel nodig ook want er kan veel van Co gezegd wor-
den, maar zijn enthousiasme op schrift stellen was 
niet zijn sterkste punt. 
Het mei-nummer heeft een apart katern voor de 
jeugd, de Mini-loupe 
In mei 1991 wordt een jeugdmiddag in de Til bezocht door ruim 40 kinderen; de 
clubavond door 57 personen.  
Op 29 september 1991 wordt op zondag een familiedag georganiseerd, dit speci-
aal voor de leden die “anders nooit kunnen”. 
In het blad van oktober 1991 staat Patrick Hoogerwaard voor het eerst vermeld 
als voorzitter, Gonnie Nedermeyer wordt vice-voorzitter; Co de Vries is secretaris. 
Het rondzendverkeer had last van vermiste boxen. Vier ervan werden teruggevon-
den bij een lid die ze bij het oud papier had gezet. Het lid is geroyeerd, vermeldt 
de redactie. In dit blad ook voor het eerst een artikel van de hand van Peter Uiten-
bogaart.  
In november zien we D.J.G. Kroon vermeld als sectiehoofd rondzendverkeer. Op 
16 november wordt er weer een grote veiling gehouden, maar liefst 1125 kavels 

Gonnie Nedermeyer,  
25 jaar later weer lid 



staan er in de catalogus vermeld. Het laatste kavel “Een grote reiskoffer uit erfe-
nis, barstens vol leuke verrassingen, duizenden guldens waarde gegarandeerd” 
met inzet 75 gulden lijkt volgens een aantekening in het blad 750 gulden opgele-
verd te hebben. 
Januari 1992 heeft de club ruim 150 leden, inclusief de jeugdleden. In maart ’92 
wordt de heer Henk Rey opgevolgd door Mieke Stuy als penningmeester. 
Op de bijeenkomst van 15 juni 1992 is de oprichter van de club plotseling niet 
aanwezig. Er is een brief van hem aan de leden in het archief, maar hieruit wordt 

niet duidelijk wat er aan de hand is. 
Drie jaar later, in het clubblad van mei 
1995, krijgen we iets meer inzicht 
door een artikel van Marcel Jansen. 
Daarin staat te lezen dat de secretaris 
(Co de Vries dus) tevens veilingmees-
ter, jeugdleider, clubhandelaar, redac-
teur, en officieus voorzitter was. Zijn 
inbreng was dermate dwingend dat 
van een goed samenwerken geen 

sprake was. Het conflict liep zo hoog op dat, ondanks bemiddeling van enkele le-
den, Co de Vries zijn lidmaatschap van de Loupe per direct opzegde. Dat maakte 
ruimte voor een nieuwe aanpak, die voortvarend uitgevoerd werd. 
 
Tot dan toe waren alle clubbladen op A4 formaat, met een of twee nietjes samen-
gebonden. Per september 1992 komt daar verandering in. A5-formaat, keurig om-
slag en netjes verzorgd. De naam Co de Vries komt niet meer voor, die van Gijs 
Lijnsvelt daarentegen voor het eerst wel. Opmerkelijk is dat mevrouw G. de Vries-
Noorlander (de echtgenote van…..) lid wil worden. Zij komt echter, zo blijkt de vol-
gende maand, niet door de ballotage heen. 
Vanaf oktober 1992 tot februari 1997 verscheen er met 
enige regelmaat zelfs ook nog een ‘MiniLoupe’ voor de 
jeugd.  
De contributie wordt voor het seizoen 93-94 vastgesteld 
op ƒ 36. In oktober probeert de heer W. Knevel lid te wor-
den, de maand erop is dat gelukt. Het clubblad ziet er keu-
rig verzorgt uit, met nogal wat advertenties maar ook inte-
ressante artikelen.  
De aantallen bezoekers op de verenigingsavonden begin-
nen terug te lopen, 30 tot 35 wordt normaal. 



Met ingang van het seizoen 1994/95 neemt Otto van de Bor de voorzittershamer 
over. Op de vergadering van 25 januari maakte een afvaardiging van de moeder-
vereniging Lisiduna, die dus toen nog bestond, reclame voor haar eigen bijeen-
komsten. Kennelijk geen onmin meer dus. 
 

1995-2000 
Februari 1995. Het eerste lustrum. Elk lid krijgt een klein stockboekje. Het club-
blad is een gecombineerde uitgave met de MiniLoupe en op dik papier gedrukt. 
Een bewaar-uitgave wordt het genoemd van maar liefst 40 pagina’s. In april 1995 
wil onder andere ene J.Th. Groot lid worden van de Loupe. We zullen nog veel van 
hem horen. Een half jaar later komen we zijn naam voor het eerst tegen in het co-
lofon van het blad. Hij volgt Eric van de Velden op, die vanaf de oprichting al de 
dia lezingen presenteerde. In maart verzoekt het bestuur de leden niet voor half 
tien te roken en huisdieren thuis te laten.  

Op 2 november 1996 is er in de Kom naast de 
katholieke kerk de familiedag gehouden. De 
najaarsveiling vormt een belangrijk en groot 
onderdeel daarvan; deze keer met 852 ka-
vels. De opkomst is echter bedroevend laag. 
Er is kennelijk geen behoefte aan een derge-
lijk evenement staat in het november club-
blad.  
In september 1997 een uitgebreid artikel 

over de postgeschiedenis van Leusden uit de pen van Peter Uitenbogaart. Vanaf 
het verenigingsjaar 98/99 wordt de Til bedankt als vergaderlocatie en gaat ieder-
een naar de Kom op donderdagavond. Wel moet er daar zelf voor de bar gezorgd 
worden, maar dat lijkt geen bezwaar te zijn. Ton Swarte neemt afscheid als pen-
ningmeester, in februari 1999 opgevolgd door Patrick Hoogerwaard. De Loupe 
heeft via een verloting een prijs gewonnen van ƒ 400 van de Grote Clubactie. Het 
wordt bestemd voor de viering van het 10-jarig bestaan. Op 30 oktober weer een 
grote veiling. Het aantal actieve jeugdleden begint terug te lopen, een tiental be-
zoekers per zaterdagmiddag is al veel. De oplossing wordt dat er geen speciale bij-
eenkomst zal zijn, maar de jeugdleden komen voorafgaand aan de seniorenbijeen-
komst bij elkaar. 
 
In februari 2000 verschijnt het clubblad ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan weer 
als een bewaarnummer. Eerder was al ver-
meld dat er vanwege diverse gevoeligheden 



geen interviews met oprichters en bestuursleden van het eerste uur zouden wor-
den gehouden. Het blad bestaat uit een aantal mooie artikelen, waarbij het op-
merkelijk is dat ondanks dat het blad in kleurendruk verschijnt er heel weinig van 
die kleur gebruik gemaakt wordt. Het was een productie van Peter Uitenbogaart 
en Dick van der Zee. Het jubileum wordt verder gevierd met een bezoek aan uit-

geverij Importa in Uden en kasteel Heeswijk. Het geplande bezoek aan DAVO (De-
venter) en het Loo kon onverwachts niet doorgaan. In het maart nummer staat 
een kleurenfoto van de deelnemers aan de excursie. Een memorabele opname.  
 

2000-2005 
Het verenigingsjaar 2000/2001 kent grote wijzigingen. Hans Groot vervangt Otto 
van de Bor, Cor Eijnatten wordt de opvolger van Patrick Hoogerwaard; de verga-
deringen vinden plaats in de Wolboom.  
Het aantal jeugdleden is onder de tien gekomen. De MiniLoupe moet daarom 
stoppen. Ze krijgen een hoekje in het clubblad. In mei wordt Dick van der Zee se-
cretaris in het bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en 
legt daarom zijn functies bij de Loupe neer. Hij is nog wel actief in de CFV, de com-
missie Filatelistische Vorming. De contributie wordt met 7 gulden verhoogd tot 
ƒ47 per jaar. Eelco Renkema wordt naast kavelbeheerder ook vice-voorzitter. Veel 
aandacht is er voor de overgang naar de Euro per 1 januari 2002. Het rondzend-
verkeer wordt een poosje stilgelegd om de boekjes te kunnen omprijzen. Afscheid 
wordt genomen van Jan Wijnsouw. Huib van Holst Pellekaan volgt hem op. Henk 
Nieboer krijgt een ernstig auto-ongeluk en moet een gedeelte van zijn been mis-
sen. 
Met ingang van het seizoen 2002/2003 wordt Jan van der Meer secretaris.  
Het volgende seizoen begint weer met een gewijzigd bestuur. Hans Groot blijft 
voorzitter, Tilly Riem volg Cor van Eijnatten op, Eelco Renkema gaat verhuizen en 

2e van links Patrick Hoogerwaard; 3e van rechts Otto van den Bor; 5e van rechts Gijs Lijnsvelt; 6e van rechts 
Huib van Holst Pellekaan, 11e van rechts, half verscholen, Eelco Renkema 



gaat dus uit her bestuur en Martien van Helvert blijft wel het rondzendverkeer 
helpen maar niet meer in een bestuursfunctie.  
 

Op 15 oktober 2003 komt Patrick Hoogerwaard om 
bij een auto-ongeluk in Duitsland. Hij is slechts 55 
jaar geworden. Zijn vrouw en twee dochters raken 
gewond. Bestuurslid van het eerste uur en jarenlang 
veilingmeester, het is een groot verlies. In de no-
vembereditie van het clubblad wordt er veel aan-
dacht aan besteed.  
 
In juni worden Dick Klaassen en Dick Kroon als tan-
dem kavelbeheerders. Het 3e lustrum komt eraan en 

er wordt een commissie gevormd die de festiviteiten gaat regelen. Het clubblad 
begint wat minder te worden; 24 pagina’s slechts en weinig echte artikelen. 
In september 2004 zijn er nieuwe statuten. Daarin een overzicht van de bestuurs-
leden: Hans Groot, Jan van der Meer, Tilly Riem, Edwin Muller, Huub van Holst 
Pellekaan en Dick Kroon. In januari blijkt dat Dick Kroon vicevoorzitter is gewor-
den. De ledenadministratie was in ongerede geraakt, maar is met vereende kracht 
weer hersteld. De nieuwjaarsbijeenkomst van 2005 wordt met 29 leden en 9 
jeugdleden als goed bezocht bestempeld. In april wordt duidelijk dat Gijs Lijnsvelt 
ziek is, maar op zijn wilskracht houdt hij nog wel een tijdje vol. Op 25 mei wordt 
het derde lustrum gevierd. Er was een postzegelberg voor de jeugd, leden lieten 
zien wat en hoe zij verzamelden, er was een quiz en een veiling bij afslag.  
In november 2004 organiseren postzegelvereniging Eemland uit Soest en de 
Loupe samen een ruil- en veilingdag. De Wolboom verhoogt zonder duidelijke re-
den de huurprijs, reden om uit te kijken naar een andere vergaderruimte. In de fe-
bruari bijeenkomst worden Gijs en Toos Lijnsvelt tot erelid benoemd, met over-
handiging van een dinercheque. De Til is weer het nieuwe vergaderpunt gewor-
den. 

 
2005-2010 
Opnieuw een bestuurscrisis. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is zo moei-
zaam dat het overblijfsel van het bestuur zo niet wil doorgaan. Het bestuur wordt 
‘demissionair’ en handelt alleen nog de lopende zaken af inclusief de liquidatie. Er 
moet een nieuwe secretaris, een hoofd en administrateur rondzendverkeer en 
een jeugdleider komen en dat is na veel inspanning onmogelijk gebleken. Daarom 
is besluit tot opheffen van de Loupe genomen. 



In juni toch weer opluchting: Wim Knevel gaat samen met Tiny Jonker en Gera 
Weimar de rondzending verzorgen en Dick Klaasen wil secretaris worden. Hans 
Groot doet de jeugd er bij. Op het nippertje is de Loupe van de ondergang gered. 
 

In maart staat er op de achterzijde van 
het blad voor het eerste een aankondi-
ging voor de maandelijkse postzegel-
beurs, een initiatief van Wim Knevel.  
Omdat Edwin Muller minder tijd heeft 
te besteden krijgt hij bij het maken van 
het clubblad naast Dick van der Zee ook 
hulp van Jan Upperman. In april was 
een ‘nooduitgave’ verschenen, 1 a4-tje 
in een krakkemikkig lettertype gedrukt, 

een duidelijke waarschuwing dus voor de leden. Het lukt Gijs Lijnsvelt niet meer 
de clubavonden te bezoeken. Jacob den Besten neemt het over. De jeugdafdeling 
is nu echt doodgebloed bij gebrek aan nieuwe aanwas. In oktober slechts 15 leden 
op de verenigingsavond, een historisch dieptepunt noemt de voorzitter dat. Op de 
nieuwjaarsbijeenkomst was er een filatelistische quiz, samengesteld door Gera 
Weimar, Joke Verhoeven en Tilly Riem. In februari houdt Dick Klaassen een lezing 
over het gebruik van de computer bij het organiseren van een verzameling. Tilly 
Riem gaat stoppen met het penningmeesterschap.  
Het gebrek aan animo om een bestuursfunctie te vervullen, leidt er weer toe dat 
de voorzitter een opheffingsvergadering aankondigt. Uit de vergadering zijn toen 
Geurt Ditewig en Mees Heijink naar voren gekomen om de taken op zich te ne-
men. Weer een oplossing op het nippertje.  
Met ingang van het seizoen 2008/2009 is het bestuur dan compleet in de samen-
stelling zoals dat nu nog zo is: Hans Groot, voorzitter, Dick Kroon, vice-voorzitter, 
Dick Klaassen, secretaris en Geurt Ditewig, penningmeester. Niet in het bestuur 
maar niettemin met officiële taken belast: Mees Heijink is kavelbeheerder, Wim 
Knevel, Tiny Jonker en Gera Weimar runnen het rondzendverkeer en tenslotte 
nog Edwin Muller en Jan Upperman die, samen met Dick van der Zee, voor het 
clubblad zorgen. Vanaf dat moment dus stabiliteit. Er zijn dan 63 leden.  
Op 21 december droevig nieuws: Ons erelid en oud-clubhandelaar Gijs Lijnsvelt 
komt te overlijden, 76 jaar oud.  
Arie Kars en zijn vriendin worden opvolger voor Jacob den Besten. De zaterdagse 
postzegelbeurs draait nu goed, een wisselend maar redelijk aantal verzamelaars 
weet de weg naar de Til te vinden. Er verdwijnt een box van het rondzendverkeer, 
wat een schadepost van zo’n €2500 lijkt op te leveren. In een later stadium blijkt 



er een aansprakelijkheidsverzekering een en ander te vergoeden, een hele op-
luchting voor de penningmeester.  

In november 2009 wordt er 
door de Loupe voor het eerst 
een eigen zegel uitgegeven. Een 
velletje van 10 kerstzegels wordt 
door Edwin Muller ontworpen. 
 
Het 20-jarig wordt gevierd met 
een excursie naar het Museum 
Logistieke Dienst in Soesterberg 
waar Jan van der Meer ons 
rondleidt, een lunch wordt ge-

noten en nog een lezing over veldpost aangehoord. Een maaltijd volgt tenslotte 
weer in de Til. Er wordt een jubileumzegel uitgegeven, ditmaal van de hand van 
Dick Klaassen. Het erelid Toos Lijnsvelt kreeg het eerste velletje aangeboden. Alle 
leden krijgen een pen met inscriptie. In het maart nummer werd er in kleur op het 
feest teruggekeken. In de Leusder Krant een leuk artikel met foto van voorzitter 
en secretaris.  
Het lijkt steeds beter te gaan met de vereniging. Stijgende aantallen leden en be-
zoekers van de clubavond, het is nogal bijzonder in postzegelland.  
In de september bijeenkomst is Hans Groot 10 
jaar voorzitter. De heer Walraven, bestuurslid van 
de KNBF, komt Hans daarvoor de bronzen speld 
van verdienste opspelden. Hans is er verguld 
mee. Er zijn nog meer toespraken en hij krijgt een 
aanvulling op zijn verzameling perfins. Het wordt, 
zoals hijzelf in er op volgende clubblad schrijft, 
een hoogtepunt in zijn Loupe carrière.  
 

2010-2015 
Joke Verhoeven publiceert een groot werkstuk “De ontdekking van het heelal in 
700 postzegels”. Een zeer lijvig werkt waar heel veel tijd en energie is gestoken. Er 
staat een groot artikel over in de Leusder Krant. Op 9 april 2011 wordt weer eens 
een grote veiling georganiseerd. 
In april 2011 een nieuw initiatief van de Loupe. In samenwerking met Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort wordt een velletje persoonlijk postzegels uitgege-
ven, waarvan de extra opbrengst voor het Kamp is. Er is veel animo uit filatelisti-
sche kring om zo’n velletje te krijgen en ook op het Kamp zelf worden 300 velle-
tjes aan de man gebracht. Het ontwerp is van Dick Klaassen. 



Er wordt een ernstige ziekte geconstateerd bij Thea Groot, de vrouw van Hans. Op 
26 november 2011 overlijdt zij. Een groot aantal leden is bij de afscheidsplechtig-
heid aanwezig, wat door Hans als een grote steun wordt beleefd. 
Het Leusder Postmuseum komt van de grond. Edwin Muller is de conservator, die 
van Peter Uitenbogaart een aantal belangwekkende stukken krijgt. In september 
2011 opnieuw droevig nieuws.  De vrouw van Dick Kroon, Ina Drewes, is ernstig 
ziek. 5 juli 2012 komt zij te overlijden. Het wordt, zeker nog zo kort na het overlij-
den van Thea Groot, door de leden als zeer heftig ervaren.  
Op 22 februari 2012 krijgt de club er een nieuw erelid bij: Wim Knevel. Wat deze 

man voor de club betekend heeft, en nog 
steeds betekent, is niet in één clubblad te 
vangen. In het clubblad staat een speciale 
postzegel afgebeeld met zijn beeltenis.  
In april is er weer een Kampzegel. In dat-
zelfde clubblad een uitgebreid artikel van 
Gera Weimar over ‘Gera’ en ‘Weimar’, twee 
plaatsen in de voormalige DDR.  
Op 25 juni 2012 overlijdt Eelco Renkema. Hij 

was een icoon van het eerste uur van de Loupe. Een groot aantal leden zijn bij zijn 
crematie.  
Arie en Tonnie Kars zijn om gezondheidsredenen niet meer in staat als clubhan-
delaar te fungeren. Piet van Heerbeek en zijn vrouw nemen deze taak over. In de-
cember 2012 weer een eigen kerstzegel. Er zijn twee personen die hun verzame-
ling aan de Loupe afstaan. Op de nieuwjaarsbijeenkomst worden deze geveild. De 
best wel flinke opbrengst wordt bestemd voor het 25-jarig jubileum. In januari 
2013 moet Dick van der Zee om gezondheidsredenen stoppen met zijn werk voor 
het clubblad. Hij heeft er bijna 10 jaar kennis en tijd in gestopt. 
In het AD/AC van 12 februari 2013 een paginagroot artikel over de zaterdagbeurs.  
In september 2014 krijgt de voorzitter een éénzijdig ongeluk. Het loopt gelukkig zo 
goed af dat Hans de volgende dag alweer uit het ziekenhuis ontslagen kan wor-
den. 
 
Daarmee is 25 jaar geschiedenis samengevat. Dit overzicht is niet volledig; de be-
schikbare ruimte laat dat niet toe. Veel goede en ook slechte berichten moesten 
weggelaten worden. Maar wat overblijft is de gedachte dat vele, vele mensen er 
toch hun best voor hebben gedaan om de Loupe levend te houden. Ik hoop dat 
we dat bij de viering van het 50-jarig bestaan nog steeds kunnen zeggen. 


