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Ledenvergadering 
Zoals bekend zijn de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van april en november 2020 

geannuleerd. De volgende ALV zou plaats vinden op 3 maart 2021. Diverse documenten, zoals 

statuten en concept-jaarstukken, staan al op onze website oudsoetermeer.nl. De ALV wordt nu 

deels schriftelijk afgehandeld omdat een aantal zaken niet eindeloos kunnen wachten. U heeft 

daar een brief over gehad, digitaal via email of met de post. Tot 16 maart kon u reageren. Van de 

opmerkingen wordt een verslag gemaakt en opgenomen in ons ’t Seghen Waert nummer 2 die in 

juni verschijnt. 

 

Dorpsstraat ons Dorp: alle huizen op een rij 
Momenteel hangt er in de 

publieksruimte van ’t Nieuwe Huys 

Dorpsstraat 132 de expositie 

‘Dorpsstraat Ons Dorp’. Alle huizen 

van de Dorpsstraat in één 

oogopslag te zien. Iets wat in 

werkelijkheid onmogelijk is! 

Eigenlijk zou deze expo eind 

december opgeruimd worden maar 

door de langdurige sluiting van ons 

pand heeft niet iedereen de kans 

gekregen om de foto’s te bekijken. 

Voorlopig laten we de 

tentoonstelling nog even staan. Als dat geduld er niet meer is: digitaal is deze expo in 3D te zien 

via Ardito Fotografie van ons lid Jan-Evert Zondag: https://www.ardito.eu/clients/hgos/ 

 

Boek: De Driemanspolder 
Het nieuwe boek over de Driemanspolder is vanaf november 2020 verkrijgbaar en gaat grif over de 

toonbank. Het ingebonden boek op A4-formaat met harde kaft gaat over de eeuwenlange historie, 

met in 192 pagina’s veel korte verhalen naast de vijf chronologische hoofdstukken, interviews en 

wel 150 (kleuren) illustraties. De “Driemanspolder; boeren, baggeren, bouwen en bergen” is 

geschreven door Ton Vermeulen en vormgegeven door Miranda van Hooft van het bureau 

Spectrum Communicatie Zoetermeer, dat ook de druk verzorgde.  

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn er een te halen of te bestellen dan kunt u dat nog 

steeds doen. Voor u is de prijs als lid slechts € 18, voor anderen € 23. Zo lang ons pand verplicht 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ardito.eu%2Fclients%2Fhgos%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f3npWf0x7vc48en3lhOlWk0z3qAGb2QPckkn_5jkM-E0EPns-XDhu2u4&h=AT1b023_rAMGDQJLdR7BT84QHza9e8sgglVAy5LHw34HZ8fgf8YJ-630HydvHrJFBBLy3g6zzfZlErE9_Cusq3fijgood6FhQ1apBFmpTBH6Vs2pmPubq5s0_2_dD8Ht56fvs8Ur-LDX-cjZxypT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1SjT28TPoNR1ZO1gT1f0JZl_BwJT2c-9asMVKFKRtredOd2686W9QCp9-SmgUyV6L51dze3iokYKcowRaS0yZUDrGNYf_BuLaXfknucqYMP0_RGPUAhC-Qeh_2EDdMYjmYI3xrCH4RcBdhcoHyhdd_neAesu_KYo8qIpnXOVjBJmGInsFKUUoQ-1R9cYSTsEwoA1mt
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dicht is kunt u bestellen via onze 

website 

www.oudsoetermeer.nl/publicaties , 

een mailtje sturen naar 

info@oudsoetermeer.nl, of een brief 

naar Dorpsstraat 132, 2712 AN. We 

kunnen het boek opsturen (met 

portokosten) of een afhaalmoment 

regelen. 

 

 

 

 

 

De Beeldbank 
Veel mensen vragen zich af waar je toch oude foto’s van Zoetermeer 

kunt vinden. Heel gemakkelijk: Oud Soetermeer en het StadsArchief 

hebben samen een website gevuld waar nu bijna 38.000 foto’s, 

prenten en kaarten op staan. Gewoon even kijken op:  

https://stadsarchief.zoetermeer.nl/beeldbank.php  

 

Afgelopen maand zijn bijna 1000 nieuwe beelden toegevoegd: oude 

landkaarten, affiches van de Zoetermeerse Comedie, veel over de 

Tweede Wereldoorlog, beelden van Zoetermeer in de jaren zestig en 

oude familiefoto’s uit de 19de eeuw – te veel om op te noemen! 

Nieuwsgierig? Zoek naar Import* (import ster) voor de jongste 

aanvulling of gewoon naar wat u wilt zien. 

 

Zoetermeerdiegoeieouwe … 
Heel veel foto’s en verhalen over “vroeger”, ofwel vooral 

de laatste 60 jaar, zijn te zien en te lezen op de 

facebookgroep Zoetermeerdiegoeieouwetijd. Al 7500 

mensen volgen de patatkraam van Heijnen, de Sirkel, 

schoolklassen, de oefenruimte van de Golden Earring, 

bekende dorpelingen en ijspret:  https://www.facebook.com/groups/277374725728897 

 

Nog meer boeken 
Het Boekje Open Monumentendag en Dag van de Architectuur (2020) van zo’n 100 pagina’s is nog 

gratis op te halen in Dorpsstraat 132 (als we weer open gaan). Zo’n aanbieding kunt u niet laten 

liggen. Het biedt een overzicht van allerlei monumenten in de stad en richt zich vooral op scholen 

en de geschiedenis van het onderwijs. In het architectuurgedeelte is er aandacht voor speciale 

gebouwen. Een wandel- en fietstocht is toegevoegd. 

Belgische of Brabantse trekpaarden geschilderd 
door Henry Schouten 1857-1927 (Wikicommons) 

Zoetermeerse Comedie 2011 

http://www.oudsoetermeer.nl/publicaties
mailto:info@oudsoetermeer.nl
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/beeldbank.php
https://www.facebook.com/groups/277374725728897
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Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw boek over Zoetermeer Oud en Nieuw, waarvoor 

Ad Jansen een reeks foto’s heeft gemaakt van bekende en minder bekende plekken in de stad. 

Ook verschijnt er een publicatie van Arjen van der Burg getiteld Bevroren Dorp. De publicatie gaat 

in op de ontwikkeling van de woningbouw en het voorzien in de woningbehoeften van 

Zoetermeerders voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De verwachting is dat deze boeken 

vóór de zomer zullen uitkomen. 

 

Erfgoed 
Leden van de Commissie Historisch 

Erfgoed (CHE) hebben een aantal 

belangrijke erfgoedzaken 

uitgewerkt voor plaatsing op de 

website oudsoetermeer.nl. Het 

betreft onderzoek naar het 

Monutagebouw in Palenstein, het 

Politiebureau/Brandweerkazerne in 

het Stadshart en het Kinderen van 

Versteegplein bij Station 

Zoetermeer. Ze houden de bouw- 

en ontwikkelprojecten in de stad in 

de gaten en reageren, lobbyen en 

adviseren als het erfgoed in het geding is. Binnenkort op Oudsoetermeer.nl . 

Ook is de CHE al weer bezig met de volgende Open Monumentendag in september. Dit jaar is het 

thema “mijn monument is jouw monument”, ofwel met een modern woord: inclusiviteit. 

 

Genealogie 
De Genealogische 

werkgroep (GWZ), ofwel de 

mensen die zich met 

stambomen en 

familiegeschiedenissen 

bezig houden, zijn versneld 

aan de slag gegaan om een 

enorme voorraad gegevens 

te verwerken in het 

genealogische 

databaseprogramma 

Legacy. Hierdoor kunnen 

gegevens uit de Doop-, 

Trouw- en Begraafboeken, 

de Burgerlijke Stand, 

notariële en vele andere informatie beter aan elkaar gekoppeld worden. Thuis worden de vele 

duizenden gegevens in beheersbare afgebakende stukken ingeklopt en vervolgens centraal in 

Legacy ingevoerd. Niet alles is openbaar, voor geboorte/doopgegevens is dat bijvoorbeeld 100 jaar 

na dato, huwelijken 75 en officiële overlijdensakten na 50 jaar. Geboortekaartjes en berichten in 

bijvoorbeeld kranten over een overlijden zijn dan weer wel openbaar. 

Vroedvrouw zr. Mulder assisteert rond 1940 bij een doop 
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Meerjarenbeleid 
Momenteel wordt er gewerkt aan een meerjarenbeleid. Dat klinkt zwaar maar het is altijd goed 

om af te spreken in welke richting je als vereniging wilt bewegen. Door er over na te denken en te 

praten blijkt na afloop van de bewuste periode, dat vaak ongemerkt het meerjarenplan is gevolgd. 

Daarnaast laten we ons natuurlijk altijd verrassen door spontane initiatieven met vaak 

verrassende uitkomsten. 

 

Archeologie 
Tussen 1984 en 

2002 deed de 

Archeologische 

Werkgroep 

Zoetermeer in drie 

verschillende 

campagnes 

bodemonderzoek 

naar het 

middeleeuwse Huis 

te Palenstein in de 

Dorpsstraat. De 

vondsten waren 

spectaculair. Niet 

alleen een 

behoorlijke 

hoeveelheid 

objecten, huisraad 

maar ook kogels en 

een dolk werden opgegraven en geconserveerd. Ook zijn de fundamenten van het kasteeltje en de 

gebouwen op het terrein aangetroffen en in kaart gebracht. Op een heel klein onderdeeltje van 

het kasteelterrein wordt nu weer bodemonderzoek gedaan. De verbouwing van Dorpsstraat 110 

maakt dat mogelijk. Het werk wordt uitgevoerd door Archeologie Delft. We zijn heel benieuwd 

wat de bodem zal prijsgeven. 

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

Resten van een fundering op palen en een omgevallen muur van Huis te Palenstein achter Dorpsstraat 
110-112, gevonden door de Archeologische Werkgroep Zoetermeer tijdens een opgraving in 2000 


