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Nieuwsflits  
 nr. 14, juni 2022 

 

 

Expositie in Dorpsstraat 132: Oost West, Thuis Best 
Tot 29 juni is in ons pand Dorpstraat 132 een heel speciale expositie te zien, 

waarin acht Zoetermeerders zijn geportretteerd. Ze wonen al hun hele leven in 

hetzelfde (ouderlijk) huis. Hun verhalen vertellen de geschiedenis van 

Zoetermeer met het eigen levensverhaal daarin verweven. 

De expo is een studie-project van de Zoetermeerse fotografe Faredèh Ladrak 

en zij combineert foto's met de historie van haar stad. Faridèh is door dit 

project bijna klaar met de fotoschool 

Statief in Utrecht. Ze begon haar 

studie-opdracht met foto’s van molens omdat ze daar 

als klein kind op de grens van Zoetermeer bij oma 

speelde en fijne herinneringen aan had.  

Kom dus kijken naar de foto's en de verhalen van 

families als Slootweg, Vieveen, Den Hoed, Westerman 

en nog vier anderen. Op maandagavond, woensdag- en 

zaterdagmiddag gratis te bezoeken. 

 

Boek: verhalen van Zoetermeerders 
Bij de expo Oost West, Thuis West 

is een prachtig boek verschenen in 

zeer beperkte oplage. Voor een 

tweede druk is al een intekenlijst 

neergelegd.  

Acht Zoetermeerders zijn 

professioneel gefotografeerd en 

geïnterviewd. Dat heeft tot een 

bijzonder boek  geleid, 82 pagina’s 

in harde kaft. De persoonlijke 

verhalen van onder meer de 

families Van der Tang, Huurman, 

Bontenbal en Barbier geven de 

foto’s een diepere lading en 

brengen delen van de oude en 

vooral recente Zoetermeerse geschiedenis tot leven. “Persoonlijke verhalen uit historisch 

Zoetermeer” is te koop bij de tentoonstelling voor € 19,95. 
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Expositie: Zoetermeerlijn en de Sprinter 
In het kader van ’Zoetermeer 60 jaar New Town’ organiseert het 

Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) een 

tentoonstelling over de ‘Zoetermeerlijn’ en de ‘Sprinter’.  

In 1972 startte na een lange voorbereiding officieel de bouw van 

de Zoetermeerlijn. De Nederlandse Spoorwegen (NS) 

exploiteerden deze spoorlijn van 1977 tot 2006. Deze nieuwe 

spoorlijn was (in zijn begintijd) uniek zowel wat betreft rollend 

materieel, de ’Sprinter’, traject, spoorbanen, als de integratie met 

de groeistad Zoetermeer. De lijn voorzag en voorziet in het 

openbaar vervoer 

tussen Den Haag en Zoetermeer met een omgeklapt 

lustraject in Zoetermeer, de krakeling genoemd. Sinds 

2006 wordt deze openbare vervoersvoorziening door de 

trams van Randstadrail verzorgd.  

In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan 

aspecten als voorbereiding en onderhandeling, bouw, 

materieel- en trajectkeuzes, integratie met de stad, 

ervaringen van NS en reizigers. Ook aan de dingen die 

moesten wijken voor de aanleg van de lijn wordt 

aandacht besteed. Te zien zijn: veel foto’s, documenten, 

attributen, modellen en een video. 

De tentoonstelling over de unieke Zoetermeerlijn is te 

zien in de Dorpsstraat 132 vanaf zaterdag 2 juli t/m 

woensdag 7 september. En gratis toegang! 

 

 

Onze publicaties 

Bij de diverse acties rondom de opruiming van onze grote voorraad publicaties zijn vooral de 

kiloprijzen in goede aarde gevallen. Bovendien geeft ‘t Kaashuys van Wim Fris in de Dorpsstraat nu 

onze ‘zuivelboekjes’ weg aan de klanten.  

Kortom, we proberen álle Zoetermeerders met onze geschiedenis kennis te laten maken. Zo zullen 

de Zoetermeerse bestuurders binnenkort een tas ontvangen met informatie over de ongekende 

geschiedenis van onze 1000-jarige gemeente die pas 60 jaar groeistad is.  

 

Expositie in 3D 

De firma Ardito heeft wederom een tentoonstelling in 3D gefilmd en wel over de Hoogbouw in het 
kader van “60 jaar groeistad”. Te bekijken op www.ardito.eu/3d-model/hgos-hoogbouw . Ook 
andere Oud Soetermeer-exposities zijn daar te vinden, zoals die over de Tweede Wereldoorlog 
https://www.ardito.eu/3d-model/hgos-vreemde-kostgangers/ Voor de overige zie: 
http://www.ardito.eu/hgos/ 

 

 

 

http://www.ardito.eu/3d-model/hgos-hoogbouw
https://www.ardito.eu/3d-model/hgos-vreemde-kostgangers/
http://www.ardito.eu/hgos/
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Rampjaar 

Dit jaar wordt volop het rampjaar 1672 herdacht. Het jaar waarop onder meer de Fransen de 

provincie Holland binnenvielen en alleen een geïmproviseerde waterlinie hen tegenhield. Tegelijk 

vielen haar bondgenoten het oosten en noorden van de Republiek aan. Het land stond op de rand 

van de afgrond, er waren oproeren, regenten werden aangevallen. Of zoals werd gezegd: 

redeloos, radeloos en reddeloos. Ook de andere provincies hadden te lijden onder de 

oorlogvoering maar met name Bodegraven en Zwammerdam moesten het ontgelden en werden 

door de Fransen geplunderd en gebrandschat. Iedereen moest bijdragen aan de verdediging. Zo 

leverde  het polderbestuur van De Driemanspolder grote hoeveelheden hooi aan de cavalerie die 

in Leiden was gelegerd. Zie verder het hele programma en de vele publicaties op 

www.rampjaarherdenking.nl  

 

Tentoonstelling architect Sterenberg 
Architect Jan Sterenberg liet tussen 1951 en 1983 zijn 

sporen na in Nederland met een sobere functionele 

architectuur. Hij vond het woonerf uit en bouwde in 

Zoetermeer de woondekken in Buytenwegh. Hij was ook 

een van de eersten die via praatgroepen woonwensen 

van burgers verwerkte. 

 

De expositie “Constructie en Context bouwen in serie; 

fijne rijtjes, Jan!” is vanaf 18 juni te zien in Club Entree, 

Boerhaavelaan 33. Op 18 juni is  

’s ochtends de opening als onderdeel van de Dag van de 

Architectuur. Zie het hele programma op: 

https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/programmaoverzicht_dvda_2022/ 

 

Andere publicatie: 100 dingen … 
Door de gemeente is een boek uitgegeven “De 100 dingen die je als Zoetermeerder over je stad 

moet weten”. Vele vooral historische zaken passeren op onderhoudende wijze de revue. De 

teksten zijn van voormalig AD-journalisten Yorrick Roos en Martijn Rip. Handzaam in 208 pagina’s. 

Het is verkrijgbaar in de boekhandel, via www.zoetermeerisdeplek.nl en citymarketing 

ditisdeplek@zoetermeer.nl, tenminste als er een tweede druk is afgeleverd. De zeer kleine eerste 

oplage was snel uitverkocht.  

 

Jan van der Spek prijs 
In de Commissie Historisch Erfgoed is gediscussieerd wie 

in Zoetermeer het erfgoed het beste heeft bewaard en 

gekoesterd. Daaruit is een aantal nominaties 

voortgekomen waarover u een mening mag geven. Iets 

eerder dan deze Nieuwsflits is een brief over de 

nominaties naar u gemaild. Ook in ’t Seghen Waert zal er 

rond 1 juli aandacht aan geschonken worden. 

Woondekken (foto H. Cock) 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/programmaoverzicht_dvda_2022/
http://www.zoetermeerisdeplek.nl/
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Plastic en koffie 
Vanaf juli 2023 mogen we geen gratis kartonnen bekers met binnen-coating meer gebruiken voor 

onze koffie en thee. Een half jaar later zijn ze geheel verboden. Iedereen moet dan zijn of haar 

eigen beker meenemen of gebruik maken van de voorraad aardewerk en glazen van Oud 

Soetermeer. Nu alleen nog een afwasploeg regelen. 

 

Vanuit het bestuur 
Onze publieksruimte (bestaande uit een ‘Kijkhuis’ en ‘Huiskamer’) is groter geworden door de 

keuken een vijftal meter naar achteren te verplaatsen. Het plan om de etalage beter zichtbaar te 

maken en daarmee de gevel te wijzigen is in tweede instantie goedgekeurd door de 

Stadsbouwmeester. De extra kosten worden opgevangen door een verschuiving in de 

afschrijvingen. We hopen dat de plannen door de Gebr. Huurman ruim voor de winter worden 

uitgevoerd. Uiteraard blijft de brede toegang met oprit gehandhaafd. 

We hebben ook gesproken over ’t Seghen Waert. Afgesproken is dat ten hoogste 20% van de 

inhoud uit advertenties mag bestaan en dat hebben we nu bereikt. Ondernemers die een 

‘regelvermelding’ willen zijn nog van harte welkom! 

Voorts maken we ons zorgen om de organisatie van allerlei 

activiteiten van “60 jaar groeistad”. Vele vrijwilligers van 

onder meer Oud Soetermeer, Schatbewakers en 

Architectuurpunt zijn al een jaar aan het voorbereiden. De 

organisatie bij de gemeente met bijbehorende financiën loopt 

niet soepel. Gelukkig lijken de vrijwilligers-activiteiten zoals 

tentoonstellingen en een publicatie in 2022 door te kunnen 

gaan en passen deze in de bestaande begrotingen. 

Andere onderwerpen zijn: de vervanging van de oude 

verwarmingsketel en voor de digitalisering ofwel conservering van onze collectie films is subsidie 

aangevraagd. Het vierde nummer van ons blad zal worden gewijd aan Molen de Hoop en haar 

lange historie. Daarnaast is er een nieuw Collectie- beheersplan voor de komende jaren 

vastgesteld en is de nieuwe website bijna klaar. Ook hopen we dat de naam van het pad tussen 

Delftsewallen en Vlamingstraat, mede door onze inspanningen, binnenkort naar de bedenker gaat: 

Henk Oskam. 

 

Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132. www.oudsoetermeer.nl; info@oudsoetermeer.nl. Geopend op maandagavond 20-22 uur en 
woensdag- en zaterdagmiddag 13-17 uur. 


