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VAN HET BESTUUR  

 

Welkom 

In de afgelopen periode hebben zich 3 nieuwe 

leden aangemeld. Het zijn de heren  

N.H.J.J.  Vaessen uit Zoetermeer, B. Beck uit 

Den Haag en J.W. Smit Den Hoorn. Wij wensen 

hen veel genoegen met hun hobby binnen de 

ZHPV.  

 

 

In Memoriam 

Helaas zijn ons twee leden ontvallen te weten de heren M.F.M. Poppeliers uit Den 

Haag en onze oud-voorzitter en erelid Ben Kruse. 

  

Op 16 februari jl. overleed ons lid Theo Poppeliers uit 

Den Haag. Hij was sinds 14 februari 2009 lid van de ZHPV 

maar wij zagen hem weinig op onze bijeenkomsten. Theo 

was 40 jaar rijksambtenaar en kon al op 58-jarige leeftijd 

met pensioen. Daar heeft hij dus lang van kunnen 

genieten. Op basis van zijn 

verdiensten voor zijn werk bij 

het Rijk werd hij benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. 

Op 20 maart jl. overleed onze 

voormalige voorzitter en ere lid Ben Kruse. Ben was al 

enkele jaren door een ziekte die hem trof, niet meer de 

energieke verengingsman zoals wij hem kenden. Wie en 

wat Ben was schetsen enkele van onze leden verderop 

in dit blad. Daar is met zijn verleden bij de ZHPV alle 

aanleiding voor. 

 

Wij wensen de familie en vrienden van Theo en Ben 

veel sterkte toe met dit verlies.  

 

 

Kort verslag Algemene ledenvergadering 
Zaterdag 16 april jl. vond deze vergadering plaats aansluitend aan de beurs in 

Leidschendam. Voorzitter Simon Rotteveel leidde de aanwezigen snel en 

geroutineerd door de agenda. Een van de weinige discussiepunten ging over de 
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handelwijze van de leden aan de ruiltafel op de beurzen. Er wordt de laatste tijd 

regelmatig verkocht i.p.v. gehandeld. Dat is en blijft uit den boze. 

Voorts werd Hans Wagenaar, die na 23 jaar bestuurslid zijnde, waarvan 3 jaar als 

secretaris, uit het bestuur trad, bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste. 

De vergadering ging akkoord met alle verslagen en voorgestelde bestuurs- en 

commissie benoemingen.  

Tot slot werden alle leden die in 2021 

25, 40 of 50 jaar lid waren, voor zover 

aanwezig, in het zonnetje gezet. 25 jaar 

lid zijn Michel Doll, Koos Lamers, Evert 

Tjeenk Willink sr, Hans Wagenaar en 

Peter Wenisch. 40 jaar lid zijn Rob van 

Gemert, Antonio Pedrote Castellano 

(afwezig maar een week eerder tijdens 

de beurs in Den Haag al gehuldigd) en 

André Scheer (was verhinderd). De 

enige 50-jarige jubilaris is George van 

der Drift maar deze was helaas ook 

verhinderd.  

Aan het slot van de vergadering werd de 

voorzitter, die enkele dagen eerder zijn 

50-jarig huwelijksjubileum vierde door 

zijn mede bestuurs- en commissieleden in het zonnetje gezet, hetgeen door de leden 

met applaus werd ondersteund. 

Tijdens de ALV genomen foto’s vind je op de website of via deze link 

https://www.zhpv.nl/galerij/alvs/2022-voorjaars-alv/ 

 

BEN KRUSE, brombeer met hart van goud  
Door Simon Rotteveel 

 

Toen ik ruim tien jaar geleden lid werd van de ZHPV kwam ik naar de beurs in Den 

Haag. Daar was de beursleider Henk de Haas. Hij vertelde mij dat zij op zoek waren 

naar een voorzitter. Toen ik mij aanmeldde volgde een gesprek met de twee leden 

van het dagelijks bestuur te weten Jan Vogel en Herwig Pauwels. Na rijp beraad 

aanvaardde ik de functie. Daarbij hoorde ook het kennismaken met en bezoek aan 

de twee andere beurslocaties. In Zoetermeer ontmoette ik Ben Kruse voor de eerste 

maal. Hij was daar beursleider en was ook bezig met de voorbereiding van het 

jubileumfeest ter ere van het vijftig jarig bestaan van de ZHPV. De eerste 

kennismaking beviel mij niet zo goed. Toen ik een praatje wilde gaan maken werd ik 

verwelkomd met: “kom je de boel bespioneren?”. Naar later blijkt leerde ik Ben 

kennen als een echte brombeer. Daarachter schuilde echter een man met een hart 

van goud. Ik kreeg in de gaten dat hij zich jarenlang met veel passie inzette voor de 

https://www.zhpv.nl/galerij/alvs/2022-voorjaars-alv/
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ZHPV. Dat deed hij op zijn eigen wijze. Hij heeft veel werk verzet en bekleedde ook 

twee keer de functie van voorzitter. Wel had hij een hekel aan tegenspraak en stak 

dit niet onder stoelen of banken. In de ruim vijftig jaar dat hij lid was heeft hij heel 

veel betekend voor de ZHPV. Dat zorgde ervoor dat de ZHPV hem, samen met de 

buurtvereniging Buytenrode waar hij ook zeer actief was, heeft voorgedragen voor 

een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Aptroot kwam hem de daarbij horende 

versierselen tijdens de beurs in Buytenrode opspelden. Ben genoot zichtbaar van de 

hem toegekende titel. Helaas ging zijn gezondheid achteruit na de hersenbloeding en 

het werd voor hem steeds lastiger om te kunnen communiceren. Een belangrijk erelid 

van de ZHPV is heengegaan. 

BEN KRUSE, onze beursleider 
Door Arie van der Giessen 

 

In dit schrijven wil ik het over mijn ervaringen met “Ben de beursleider” hebben. Ben 

heb ik pas leren kennen toen ik zelf al enige jaren beursleider was. Het was toen een 

tijd van welke beurs sluiten we deze week. Helaas bleven er maar drie over.  

Later, toen de ZHPV in 1998 ging samenwerken met de postzegelbeurs van de 

buurtvereniging Buytenrode in Zoetermeer die toen al door Ben werd geleid, en Ben 

opnieuw voorzitter van de ZHPV werd (2003), gingen we intensiever samen werken 

mede omdat er een groot verloop van beursleiders was binnen de ZHPV was. 

Nou dat hebben wegeweten. 

Zoetermeer, bleef een vaste locatie. Ben, zijn vrouw Yvonne en ik leidden deze beurs. 

Den Haag, daar zaten we op verschillende locaties. Deze waren te groot, te krap, te 

koud, te donker of te moeilijk bereikbaar.  
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En beheerders stelden steeds andere eisen voor het gebruik van de zaal. Dus gingen 

we maar weer op zoek naar een andere locatie. Gelukkig zitten we nu al zo’n tien 

jaar in dezelfde lokaliteit aan de Escamplaan. 

Leidschendam, de avondbeurs waar we door renovatie van het gebouw moesten 

vertrekken werd een middagbeurs. Naderhand wisselden we ook nog van locatie. 

Het verloop van beursleiders leidde ertoe dat Ben en ik op een gegeven moment alle 

beurzen samen gingen leiden. 

De functie van beursleider is geen pretje maar we maakten er het beste van. 

Discussiepunten waren er vele. Hier een bloemlezing. 

- Mijn tafel is kleiner dan van de anderen 

- Ik wil bij het raam zitten. 

- De eerste tafel na de ingang is voor mij. 

- Waarom heb ik maar 1 extra stoel bij mijn tafel? 

- Als er nieuwe mensen komen worden zij altijd verwezen naar dezelfde 

tafelhouder(s). 

- De loterij prijzen waren zelden goed. 

- Ook kon het te druk zijn. 

-  Er wordt handelgedreven aan de ruiltafels. 

-  Wat maken ze een herrie aan de bar. 

-  Kunnen de gordijnen dicht voor de zon? 

-  Is deze beurs met er een artikeltje in de plaatselijke krant aangekondigd? 

We deden ons best om het eenieder naar de zin te maken. Ben werd het wel eens te 

veel, hij was geen allemans vriend. Mijn ervaring is ook dat een goede beursleider 

niet louter vrienden heeft. Het valt niet mee om regels consequent te handhaven. 

Verder in de tijd toen Ben stopte als voorzitter gingen we met de beurzen door. 

Een hoogtepunt was het 50-jarig bestaan van de ZHPV. Ben bood aan dit wel te willen 

organiseren en kwam met een voorstel dat werd aangenomen. 
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En zo geschiedde, al ging dat niet als vanzelfsprekend. Vragen en kritiek te over: te 

groot budget, is dat wel nodig, moet dat ook, hij doet maar. Toch werd het een zeer 

geslaagd feest. Een van de reacties was; het leek wel een feestje van Ben. Ja 

natuurlijk. Hij was zo goed ingevoerd in die postzegelwereld. Veel filatelisten kenden 

hem en hij kende er ook veel. En hij was een reclameman in optimaforma. 

 

We hebben ook diverse verenigingsbesturen bezocht voor samenwerking of fusie. 

Helaas, veel praten en weinig resultaat. Opgaan in de ZHPV voelde vaak als een 

belemmering. Wat ons wel opviel was dat bij andere verenigingen ook altijd wel 

ZHPV-leden aanwezig waren. Bij een vereniging die werd opgeheven lukte het ons 

leden naar de ZHPV te krijgen. Het 1e jaar gratis lidmaatschap werd toegezegd. Maar 

eigenlijk, bij de clubs die er mee stopten hadden de leden het ook wel gezien. Project 

mislukt, project gestaakt. Toch maar weer verder met onze eigen beurzen. 

Ben werd het wel eens te veel, dat gesleep met tafels en stoelen voor en na de beurs. 

Hulptroepen sprongen bij. Tot hij uiteindelijk toegaf dat hij door lichamelijke 

beperkingen het beurswerk moest opgeven Ben en zijn vrouw Yvonne stopten ermee. 

 

Hij kwam in het Zoetermeerse ziekenhuis terecht waar ik hem bezocht. Later werd 

zijn gezondheid slechter. We hadden een haal en breng regeling gemaakt waardoor 

hij toch nog de beurs in Zoetermeer kon bezoeken. Maar ook dat ging niet meer. Zo 

namen we zienderogen afscheid van Ben. Zelf mocht ik Ben eind januari nog 

bezoeken. Ik ervoer een man die van zijn postzegels al afscheid had genomen. Hij 

kon weinig meer maar dankzij hulp van zijn Yvonne ging het leven thuis toch door. 

Uiteindelijk stopte ook dat. 

Ik heb met veel ZHPV’ers afscheid genomen van een man, een organisator, een 

vriend en een collega. Ik heb veel van hem geleerd. 

Standpunten innemen en verdedigen en ook uitvoeren dat kon hij. 

 

 

WIST U DAT BEN ….. 
Door Jan Vogel 

 

---- altijd veel belangstelling had voor de jeugd in de filatelie  

---- steeds een aardig woordje over had voor individuele jeugdleden had 

---- ook oog had voor het werk van de jeugdleiding 

---- op zijn initiatief de jeugdleiders en vrijwilligers tijdens een jaarvergadering 

bedankt werden voor hun inzet 

----, geïnspireerd door het jeugdwerk, bij de volwassenen meer belangstelling 

probeerde te wekken voor de thematische filatelie. 

 

---- zijn vrouw Yvonne ook met de filatelie heeft “besmet” en zij al jaren met plezier 

haar thematische verzameling Literatuur uitbouwt en zij daardoor regelmatig 

interessante artikels voor ons Mededelingenblad schreef. 
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Yvonne tijdens tentoonstelling 

 

---- als reclameman (niet als bestuurslid) aan de wieg stond van het nieuwe logo van 

de ZHPV dat hij daarvoor de ontwerpster Karen Grootens uit Dongen in de arm nam 

die een aantal prachtige moderne logo’s presenteerde waarvan het nu in gebruik 

zijnde, met daarin verwerkt de molen van het oude logo, de voorkeur had van het 

bestuur. 

 

---- ons lid Corina Riem overhaalde om dat logo te bewerken tot een prachtige 

persoonlijke postzegel, opgenomen in een velletje van 10- stuks ter gelegenheid 

van het 50-jarig jubileum. 

 

                                

---- veel aan werving deed en in het kader van het 50-jarig jubileum een prachtige 

folder heeft laten ontwikkelen.  

 

---- veel publiciteit entameerde en op 28 augustus 2010 de Dag van de postzegel in 

Zoetermeer organiseerde en daarbij onder toeziend oog van Arie van der Giessen 

samen met jeugdlid Jence Mulder een kraam bemande. 
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---- wegens verdiensten voor de ZHPV en voor de filatelie als geheel ook door de 

KNBF “geridderd” is en ter gelegenheid daarvan tijdens de festiviteiten in het kader 

van het 50-jarig jubileum door Bondsbestuurslid Eric Kniese de bondspeld (voor de 

open keuken van de feestruimte) opgeprikt kreeg.  
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Ben en de Buurtvereniging Buytenrode 
Door Leo Kiehl 

 

Ik wil graag de rol die Ben Kruse, bij buurtvereniging Buytenrode vervulde belichten. 

Aan onze buurtvereniging is hij heel wat jaren als vrijwilliger verbonden geweest. Ik 

denk dat ik hem begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw al als 

vertegenwoordiger van Buytenrode tegenkwam. Zijn laatste functie was beursleider. 

Niet alleen namens de van de werkgroep Postzegelbeurs Zoetermeer maar ook 

namens de ZHPV. Feitelijk had hij toen dus twee petten op.   

Ben heeft zich enige decennialang in bijzondere mate ingespannen voor de 

samenleving. Zo was hij van 27 maart 1980 tot 15 december 1983 voorzitter van 

Buytenrode. Omdat Buytenrode later enige tijd een noodlijdend bestaan leed, voelde 

hij zich weer genoodzaakt opnieuw de voorzittershamer ter hand te nemen.  

 

Zijn bestuursperiode duurde in dit geval maar liefst tot 1 november 2004. In deze 

periode heeft hij de buurtvereniging Buytenrode weer op de kaart gezet en de 

contacten met de gemeente Zoetermeer en andere officiële instanties verbeterd. Ook 

is er nieuw leven geblazen in de werkgroepenstructuur van Buytenrode. Vooral de 

werkgroep Postzegelbeurs van buurtvereniging Buytenrode kon op zijn warme 

belangstelling rekenen. 
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Voor zijn verdiensten voor Buytenrode is hij overigens eind jaren negentig door de 

Algemene Ledenvergadering van Buytenrode tot erelid benoemd. 

 

In 2002 ontstond een samenwerkingsverband met de ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars. In die tijd werd de Zoetermeerse postzegelbeurs van de 

ZHPV samengevoegd met de postzegelbeurs van Buytenrode. De werkgroep 

Postzegelbeurs van Buytenrode werd al sinds 1990 door Ben als vertegenwoordiger 

van de buurtvereniging geleid.  

 

De functie van beursleider vereist bijzondere vaardigheden en grote kennis van 

zaken. Ben heeft aangetoond deze kennis en vaardigheden in ruime mate te bezitten.  
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden € 1,00 

 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat voor alle 

beurzen worden afgemeld bij: 

S. Rotteveel, tel.  06-27233453 

of e-mail: lisa_simon@ziggo.nl 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes en tassen: 

M.W.M. Doll, tel. 070-3838614 

of e-mail: mwmdoll@gmail.com 

Financiële zaken: 

H.J.B. Pauwels,  

2e penningmeester,  

tel. 0174-293505 of e-mail: 

hpauwels@kabelfoon.nl 

Bankrek: NL65ABNA0426636139  

t.n.v.: ZHPV te Wateringen 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Hans van As: 071-5131897 

Henk Sloot: 070-3080120 

Marnix Mourits: 06-24975279 

 

ACTIVITEITEN 
 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 juni    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 juni           13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 
za 18 juni    13-16 uur 
 
 
 

In juli en augustus geen  
Activiteiten 

 
 

 
Fijne vakantie 

 
 
 
Zoetermeer       Beurs 

za 3 september   13-16 uur 
Den Haag           Beurs 
za 10 september  13–16 uur 
Leidschendam    Beurs 
za 17 september  13-16 uur 
 

 
Zoetermeer       Beurs 
za 1 oktober    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 8 oktober       13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 
za 15 oktober      13-16uur 
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