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Altijd actief 
Ondanks een sluiting van drie maanden hebben we doorgewerkt. Hoewel, vergaderen was 

moeilijk, bijeenkomen in ons Nieuwe Huys met meer dan een paar mensen voelde niet goed aan. 

Toch zijn er tentoonstellingen gemaakt en tijdschriften, er is nagedacht over Open 

Monumentendag en het Historisch Festival in september, sloop- en nieuwbouwplannen kregen 

aandacht, de Dorpsstraat werd opgeknapt en daar was vooraf veel vergadertijd voor nodig. 

Kortom, we bleven bezig. De laatste tijd is onze stek aan de Dorpsstraat 132 weer beetje bij beetje 

opengegaan. Eerst voor de actieve leden, later ook voor bezoekers.  

 

 

Zoals bekend was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van april geannuleerd. De volgende ALV 

zal nu plaats vinden op 28 oktober, over de plek en de vorm leest u in het volgende ’t Seghen 

Waert dat begin september in uw bus valt. Diverse documenten, zoals statuten en concept-

jaarstukken, komen ook op de website oudsoetermeer.nl . 

 



- 2 - 
 

 

Enquête 

In maart heeft u een enquête ontvangen. Deze is door 85 leden ingevuld. Duidelijk is dat er zoveel 

mensen als meningen zijn. ‘t Seghen Waert wordt meer dan goed beoordeeld, al wil de een 

artikelen over de 17de eeuw en een ander over de laatste vijftig jaar. Méér wetenschappelijk 

versus korter en frivoler. De uiteindelijke conclusie luidt dat de redactie incidenteel weer 

interviews gaat plaatsen en dat in de artikelen een mix moet zijn van “lang” en “kort”. Het 

verenigingsnieuws komt achterin zodat artikelen niet meer onderbroken worden.  

Verder onderzoek wijst uit dat de artikelen de laatste tien jaar netjes zijn verdeeld over de 

eeuwen. Vijf auteurs hebben de helft van de stukken geschreven; in totaal waren er 45 schrijvers.  

Daarnaast hebben zes leden zich via de enquête bereid verklaard om actief mee te werken aan de 

vereniging. In september gaat het bestuur men hen overleggen wat het beste past. 

 

Groeten uit Zoetermeer 
 Al meer dan 100 jaar is het een goede gewoonte om vanaf je vakantieadres een kaartje te sturen 

naar de thuisblijvers. Meestal is dat een ansichtkaart van de plaats waar je je vakantie doorbrengt. 

Nu we dit jaar 2020 -vanwege ‘de Corona’- in meerderheid niet op vakantie gaan, kunt u van de 

gelegenheid gebruik maken om ansichtkaarten van Zoetermeer te gaan bekijken bij het Historisch 

Genootschap Oud Soetermeer. 

Op de tentoonstelling “Groeten uit 

Zoetermeer” presenteren we een overzicht van 

100 jaar ansichtkaarten uit Zoetermeer (en 

Zegwaart). Oude en vergeelde kaarten, 

ingekleurde kaarten, zwart-wit kaarten, uit lang 

vervlogen, maar zeker ook uit recentere tijd. 

Verbaas u over het landelijke Zoetermeer - 

Zegwaart van destijds, de rustige en lege 

straten, al dan niet verhard. En ontdek hoe 

oude plekjes en gebouwen er na zoveel jaren 

nog steeds zijn. Maar ook hoeveel er is 

veranderd en verdwenen. 

Niek Nieuwenhuijsen heeft meer 

dan honderd kaarten bij elkaar 

gebracht en vergroot 

tentoongesteld.  

Daarnaast heeft hij een nieuwe set 

van zeven ansichtkaarten gemaakt, 

verkrijgbaar voor slechts 2,50 euro. 

Wat is er nou leuker om een 

kaartje uit uw Zoetermeerse 

vakantieadres te versturen of er 

een te ontvangen? 

Welkom op woensdag- of 

zaterdagmiddag! De expo staat er 

tot 5 september. 
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Een verrassende zoektocht: onze websites 
Als Oud Soetermeer beheren en/of vullen we enkele websites. De bekendste is oudsoetermeer.nl, 

een minder bekende www.AlleZoetermeerders.nl. De laatste is een echte onderzoeksite, vol met 

transcripties van bronnen, namenlijsten en burgerlijke stand, als ook de doop-, trouw- en 

begraafboeken van Zoetermeer en het voormalige tweelingdorp Zegwaart.  

Hier en daar zitten er nog wensen en gaatjes in de bronnen maar die worden snel opgevuld. Want 

onze vele vrijwilligers werken er al tientallen jaren hard aan. Onlangs zijn er duizenden uittreksels 

van de Notariële Akten bij gekomen. Vanaf 1677 tot 1935 zijn ze nu op te zoeken en 

raadpleegbaar. 

Gewoon even kijken op www.allezoetermeerders.nl en zoek op naam. Of kijk in de vele, vele  

andere bronnen; dat zijn meestal Word- of Excelbestanden die met Ctrl-F doorzocht kunnen 

worden.  

Voor degenen die geen voorouders uit Zoetermeer hebben, geen nood: kijk dan in 205 miljoen 

personen in www.wiewaswie.nl . Het enige waar u rekening mee moet houden is dat de meeste 

persoonsgegevens niet eerder dan 100 jaar na de geboorte openbaar worden. 

 

Schenkingen 
We krijgen wekelijks schenkingen binnen. Dat kunnen we uiteraard niet allemaal bewaren binnen 

de krappe muren van Dorpsstraat 132. Ook is ons pand niet geheel brandveilig en heeft geen 

klimaatregulering. Archieven en originele foto’s worden in bewaring gegeven aan het Stadsarchief 

Zoetermeer waar ze veilig in het depot worden opgeborgen. Zo verhuizen binnenkort onder 

andere de archiefcollecties van DSO, DWO en Westgeest naar het Stadsarchief. Veel foto’s worden 

vooraf gescand om op de Beeldbank Zoetermeer ( https://stadsarchief.zoetermeer.nl/ ) te zetten. 

http://www.allezoetermeerders.nl/
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/
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Folders en dergelijke gaan in de op onderwerp gerubriceerde Documentatie op ’t Nieuwe Huys. 

Een groot deel van de laatste tientallen dozen archeologisch materiaal, dat de afgelopen tientallen 

jaren is opgegraven, schoongemaakt en beschreven, krijgt binnenkort een plek in het provinciale 

depot in Alphen aan den Rijn. Ron Tousain en Ronald Grootveld zijn er honderden uren druk mee.  

 

Boeken 
Ondertussen werken we hard aan publicaties. Binnenkort verschijnt er een over de eeuwenoude 

Driemanspolder. De Commissie Historisch Erfgoed komt samen met de gemeente op Open 

Monumentendag met een publicatie over “Leermonumenten”. Ad Jansen van de Filmwerkgroep is 

bezig met een fotoboek over Oud en Nieuw. 

 

 

 

Open Monumentendag 12 september 
Het onderwerp is dit jaar “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 náást de Nicolaaskerk een beeld 

van St.Nicolaas hangt van de beroemde Albert 

Termote? Dat Oud Soetermeer samen met de 

gemeente een twintigtal informatieve 

historische borden heeft geplaatst? Dat het 

Kleutervreugd 5 Meistraat 1 begin jaren (19)80,  nu het Gebarenplein van de Stichting Welzijn & Zorg Doven 

Erasmuscollege in 1985 
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laatste restje van de Landscheiding (grens tussen de drie hoogheemraadschappen) nog te zien is 

als fietspad helemaal aan de oostelijke rand van Rokkeveen?  

Op zaterdag 12 september zijn, na de opening in het 50 jaar oude Erasmuscollege, tussen 11 en 16 

uur diverse plekken te bewonderen. Gewoontegetrouw zijn dit molen De Hoop (winkel), de Oude 

Kerk, Nicolaaskerk, Pelgrimskerk en Vredekerk. Daarnaast onder meer de historische tuinen Hof 

van Seghwaart en Zoete Aarde en de Tango-garage in Palenstein. Bij de Stichting WeZoDo is een 

cursus gebarentaal. Oud Soetermeer stelt een tentoonstelling samen over “Leren in Zoetermeer”.  

Kijk voor details binnenkort op www.openmonumentendag.nl  en zoek op Zoetermeer. Corona-

maatregelen kunnen tot wijzigingen bij de Open Monumentendag en in het programma leiden. 

 

Historisch Festival 26 september 
Ook dit jaar zal er een historisch festival 

zijn, al wordt het hoogstwaarschijnlijk 

een lichte versie. Dus geen musical en 

geen ridder-arena. Wel de uitgebreide 

historische markt met een grote kraam 

van Oud Soetermeer, Bieb en het 

Stadsarchief. Onderwerp is  -hoe kan 

het ook anders- pandemieën door de 

eeuwen heen: de Zwarte Dood in de 

14de eeuw, cholera, Spaanse Griep in 

1918 en in de boerenstallen Veepest en 

Mond-en-Klauwzeer. Kortom, veel 

interessante ellende in een historische 

setting op zaterdagmiddag 26 

september. 

En laat u die dag ook verrassen door 

een historische dame die uw silhouet 

uitknipt en een tekenaar die uw portret 

op wondere wijze verbeeldt. 

 

 

 

 

 

Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer  info@oudsoetermeer; www.oudsoetermeer.nl   
Voorzichtig open op maandagavond 20.00-22.00 uur, woensdag- en zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur 

Een ziek kind tijdens een pestepidemie in Amsterdam, 
A.G. Metsu circa 1665 (Collectie Rijksmuseum SK-A-
3059) 

http://www.openmonumentendag.nl/

