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We zitten niet stil 
Beste leden. Twee maanden hebben de meesten van ons elkaar niet gezien en vanaf begin maart 

is er door het bestuur en werkgroepen niet meer vergaderd. ’t Nieuwe Huys is in ieder geval tot 1 

juni gesloten. Hopelijk komen jullie deze onzekere tijd in ieder geval gezond door. Ik heb nog niet 

gehoord dat één van ons is besmet met het virus en ik hoop maar ‘geen bericht is goed bericht’. 

Toch staat nog niet alles stil, op de achtergrond en digitaal gebeurt er toch nog wel het een en 

ander. Omdat het niet naar uitziet dat we elkaar op korte termijn weer kunnen ontmoeten, lijkt 

het me goed jullie te informeren over alles wat is gebeurd in de laatste weken. 

Alle activiteiten in het kader van 4 en 5 mei zijn afgelast of 

aangepast. We hebben op 4 mei namens Oud Soetermeer 

bloemen neergelegd bij het monument in het 

Wilhelminapark, dit conform de richtlijnen van de Gemeente. 

Ook is er medio mei geen Oldtimerdag. 

Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

april geannuleerd. Documenten voor die vergadering, zoals 

statuten en concept-jaarstukken, staan op de website 

oudsoetermeer.nl. En er wordt gekeken of de beloofde film 

bijvoorbeeld op Youtube kan worden gezet. De ALV zal 

hoogstwaarschijnlijk nu plaats vinden in het najaar. 

Ondertussen is ons tijdschrift met behulp van vele vrijwilligers 

verspreid over de 1200 leden. De ingevoegde contributienota 

was na twee weken al door de helft van de mensen voldaan. 

Bij de herbestrating van het plein voor Class by Jofel, de oude 

Openbare School, is het vierkantje aan eeuwenoude 

bouwstenen van Huys te Palenstein weer teruggeplaatst.  

Hopelijk kunnen we snel weer het normale leven hervatten. Als bestuur gaan we ons beraden op 

de toekomst. Met vriendelijke groet en blijf gezond. Jan de Ruiter, voorzitter. 

 

Enquête 

In maart heeft u een enquête ontvangen. Voor het bestuur en de werkgroepen is het namelijk 

belangrijk te weten wat er onder de 1200 leden speelt. Zijn we wel goed bezig? Waar gaan we 

naar toe? Wat willen de leden van ons? U en jij helpt ons zeer door de enquête in te vullen en aan 

ons te retourneren. Nog niet gedaan? Het kan nog deze week! Voor de zekerheid is deze als bijlage 

nog een keer toegevoegd. 

 

Aubade op 5 mei 1995 bij 50 jaar 
Bevrijding, door Kunst & Vriendschap vanaf 
de toren van de Oude Kerk 
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8000 namen op een cd  
Onze Genealogische Werkgroep heeft 

decennia lang gewerkt aan de 

‘stamboom’ van de familie Bos.  

Aert Jansz Bos kwam in 1689 in 

Zoetermeer terecht. De nazaten 

woonden vooral op de rand van de 

Driemanspolder en leverden tot 1931 

een keur aan burgemeesters. 

Informatie over alle generaties is 

bijeengebracht op een cd met 

inleidend boekje. Het eerste 

exemplaar is naar Anton Bos gegaan, 

de senior bij de presentatie op 29 

februari. De andere exemplaren zijn voor u beschikbaar: in Dorpsstraat 132 of via 

www.oudsoetermeer.nl/publicaties; € 7,50 als lid en € 10 voor een niet-lid. 

De historie van de familie Bos heeft extra aandacht gekregen in een expositie. Deze is helaas nog 

tot ongeveer 1 juni gesloten. Dus we laten ‘m nog even staan in Dorpsstraat 132, wachtend op 

vrijere tijden.  

 

Beeldbank 
Onze Beeldbank Zoetermeer is de laatste maand weer verrijkt 

met vele honderden nieuwe oude foto’s. Meer dan 21.000 

afbeeldingen zijn daar nu te vinden. Het overgrote deel kunt 

u nu ook in een goede resolutie downloaden, zoals deze over 

een fietswedstrijd voor vrouwen in 1911. Kijk en zoek op 

https://stadsarchief.zoetermeer.nl 

 

Boeken 
Oud Soetermeer is niet de enige die historische boeken over de stad in het hart van Zuid-Holland 

publiceert. Ook elders vindt je Zoetermeerse verhalen of over de omliggende gemeenten. 

 

Bij de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is een boek verschenen met foto’s van Corrie 

Oudijk, samengesteld door Pim van der Zalm. Een verhaal over haar leven en situatie rondom 

Moerkapelle in 1944-1945, met de natuur, het familieleven, de inundatie door de Duitsers, 

etenhalers uit de steden en de bevrijding met een tijdelijke burgemeester, de Zoetermeerse N. 

Vernède. Voor € 12,50 te verkrijgen via https://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl 

 

Marjolein Bax is een paar jaar bezig geweest om verhalen over de bevrijding te 

verzamelen. Het was niet overal hosanna: in de vijf dagen na 5 mei 1945 vielen 

nog 220 doden bij schietincidenten. Dat gebeurde ook in Zoetermeer. Veel van 

die verhalen heeft zij gebundeld in “Een wrang feest”. ISBN 978 94 638 2083 7, 

voor € 22,99 bij de boekhandel.  

 



- 3 - 
 

“De Bevrijding volgens ooggetuigen” bevat 

45 verhalen van Zuid-Hollanders waaronder 

ook dat van Zoetermeerder Wim van 

Hamersvelt. Het is voor de provincie 

samengesteld door het Erfgoedhuis Zuid-

Holland. Voor € 19,45 in huis, te bestellen via 

https://www.erfgoedhuis-zh.nl 

 

Hans van Zetten is beroemd geworden door zijn uitspraak “Hij staat!” bij de 

olympische rekstok-oefening van Epke Zonderland. Minder bekend is dat zijn wortels 

in Zoetermeer liggen en met name bij Pro Patria als jonge topturner en trainer. Later 

werd hij bondscoach en vanaf midden jaren (19)80 commentator bij de NOS. Over 

zijn leven - met Pro Patria, de Van Zettens en andere Zoetermeerders - is een boek 

verschenen, 300 pagina’s lang, verkrijgbaar in de boekhandel voor € 21,99.  

 

’t Seghen Waert 2 
De  tweede aflevering van dit jaar ligt half juni weer bij u in de bus. Ook deze keer is het nummer 

gevuld met verhalen over “75 jaar Bevrijding”, beter gezegd de Tweede Wereldoorlog. Verhalen 

van Jo ofwel Flip Groenheijde, het bouwen tijdens en rond de oorlog én een keur aan foto’s uit 

onze collectie die laten zien dat het leven vaak “gewoon” doorging. 

 

Open Monumentendag 
De Open Monumentendag in september lijkt ver weg en is gezien alle corona-maatregelen 

wellicht wel helemaal uit zicht. Toch bestaat de hoop op activiteiten tijdens dit tweede weekend in 

september. 

Het onderwerp is dit keer “leermonumenten”, dus monumenten om van te leren. Heel gauw denk 

je daarbij aan scholen maar alle erfgoed heeft iets bijzonders. Zo dragen bijvoorbeeld wegen, 

wateren en gebouwen een stuk historie en bijzondere verborgen weetjes. Wist u dat er in de 

Nicolaaskerk een speciaal glas-in-loodraam is ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. En 

weet u waarom in de Vondelstraat een reliëf in de muur is aangebracht met allerlei schepen? Of 

waarom de Voorweg en Zegwaartseweg ondanks allerlei kruisingen en bruggen nooit doorgraven 

zijn? Het Comité Open Monumentendag en onze Werkgroep Historisch Erfgoed blijven voorzichtig 

optimistisch voorbereiden. 

 

 

Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer  info@oudsoetermeer; www.oudsoetermeer.nl   
Even niet open op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag 


