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Nieuwsflits  
 nr. 16, november 2022 

 

 

Tentoonstelling: Tussen Dorp en Groeistad 1945-1962 

In het pand van Oud Soetermeer aan de Dorpsstraat 132 is de tentoonstelling ‘Tussen dorp en 

groeistad 1945-1962’ te zien, tot eind van het jaar.  

De expositie gaat over de enorme groei 

die het dorp in de naoorlogse periode 

meemaakte, van 6.000 naar 10.000 

inwoners. Al deze nieuwe mensen 

kwamen te wonen in het Dorp, tussen de 

rijksweg en de Dorpsstraat, Schinkelweg 

en Den Hoorn. In nieuwe buurten met 

namen als Oranjebuurt en Zeehelden-

buurt.    

 

 

Terugblik 
Open Monumentendag  

Op 10 september was het Open Monumentendag. Vele honderden mensen reisden de stad door 

om de 24 geopende prachtige plekken te bezoeken. Opvallend veel jonge mensen namen de 

gelegenheid te baat om hun stad beter te leren kennen. Voor de liefhebbers: het lila boekje ter 

gelegenheid van deze dag, “60 jaar Groeistad”, is nog gratis verkrijgbaar! 

 

Historisch Informatiebord: eerste 

paal  

Bij de De la Gardestraat is in 

samenwerking met de gemeente 

een historisch informatiebord 

neergezet. Daar werd immers op 22 

maart 1966 de eerste officiële paal 

geslagen voor de bouw van ‘Groot-

Zoetermeer’. Interim wethouder 

Marijke van der Meer onthulde het 

bord. 

 

Bouw van de flat aan de John McCormickstraat in 1958; 
alles was handwerk (foto G. van den Broek) 
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Historisch Festival 

Oud Soetermeer en het Stadsarchief presenteerden zich samen in een tent tijdens het Historisch 

Festival. Er was een tentoonstelling met 100 foto’s over de bouw van de stad, tien voor elke wijk. 

Bij het thema ‘groeistad’ kon men een film bekijken over de bouw van Zoetermeer en er was een 

boekenmarkt. Ingehuurde acteurs speelden met verve papierknipster Madame Silhouette en 

Hoofdzuster Eva en Zuster Mila. De stortregen hield precies op bij de opening. Enkele honderden 

bezoekers van het Festival hebben onze tent bezocht.  

 

Jan van der Spekprijs 

Op Open Monumentendag 10 september 

heeft interim-wethouder van cultuur 

Marijke van der Meer de Jan van der 

Spekprijs uitgereikt aan Richard Spek.  

Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan 

een persoon of instantie die zich heeft 

ingezet voor het Zoetermeerse erfgoed. In 

dit geval voor de restauratie van ’t Oude 

Huis Dorpsstraat 7, de plek waar Oud 

Soetermeer en het Stadsmuseum zes jaar 

geleden nog onder één dak zaten. 

 

Lichtshow 60 jaar New Town / Groeistad 

Begin oktober was er na het optreden van 

2Unlimited op de Markt een fraaie licht- en 

drone-show met als thema ‘60 jaar Groeistad’ én 

met een beetje geschiedenis die door Oud 

Soetermeer was aangeleverd. 

 

Nieuws uit de regio 
Stadsarchief Rotterdam 

Het Stadsarchief Rotterdam is begonnen met de 

gratis dienst om archiefstukken te laten 

digitaliseren voor haar (digitale) bezoekers. Op 

volle capaciteit kan men één miljoen scans per 

jaar produceren. Naast de door bezoekers van de 

website aangevraagde inventarisnummers 

worden ook de meest geraadpleegde archieven 

gedigitaliseerd. Zo is het gehele rechterlijke 

archief van Rotterdam over de periode 1489-1811 

onlangs afgerond: bijna 300.000 scans! 

 

Rijnland 
De website www.rijnlandgeschiedenis.nl bestaat nu een jaar of acht en is een samenwerking 

tussen historische verenigingen, erfgoedinstellingen, archieven en musea in het gebied van 

Rijnland. Dat is van Lisse tot Zoetermeer en van Katwijk tot Zevenhoven. Op de website wordt 

nieuws van de verenigingen gezet en de eendaagse en meerdaagse agenda gevuld. Ook is er een 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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grote hoeveelheid artikelen te vinden die de redactie geschikt vond: voor iedereen in de regio 

interessant of als mogelijke aanmoediging om ook lokaal met een onderwerp aan de slag te gaan. 

 

Expositie: Zoetermeerlijn en de Sprinter 
De Sprintertentoonstelling is een tijdje in Dorpsstraat 132 

te zien geweest. Vanaf nu tot half december is deze op 

vrijdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur te 

bewonderen in Club Entree, Boerhaavelaan 33 (vlak naast 

de ingang van de ‘prikpost’). Op andere momenten is 

bezichtiging mogelijk op afspraak: che@oudsoetermeer.nl.  

 

Symposium Erfgoed, met excursies 
De gemeente Zoetermeer heeft een omvangrijke inventarisatie gemaakt van het potentiële na-

oorlogse erfgoed in Zoetermeer. De resultaten daarvan worden tijdens een symposium op 29 

november 2022 gepresenteerd en besproken. ‘s Ochtends zijn er excursies in de stad.  

 

Wat staat er op het programma? 

1. Onder leiding van Simone Rots 

(INTI) behandelen sprekers tijdens 

lezingen de volgende onderwerpen: 

- Contrei (voorheen Flexus AW) 

maakte de erfgoed inventarisatie 

(Post-45) voor  

Zoetermeer. Marcel van Winsum 

presenteert de studie op dit 

symposium.  

- Like Bijlsma (PBL en SUBoffice 

architecten) zoomt in op de ideeën 

van de 

maakbaarheidsgedachten en de geplande stad.  

- Dafne Wiegers (AHH Architectenbureau Herman Hertzberger) gaat in op de mogelijke 

transformatie van gebouwen. 

 

2. Panelgesprek met Anita Blom (RCE), Job Posner (Synchroon) en René van der Velde (TU Delft, 

Landschapsarchitectuur en Urban Forestry) en de deelnemers in de zaal over de vraag welke rol 

het jonge Post 65 erfgoed speelt in de toekomstige ontwikkeling van de stad. 

 

3. Excursies: Voorafgaand aan het middagprogramma met de lezingen en 

het panelgesprek zijn er onder leiding van gidsen verschillende excursies 

door Zoetermeer georganiseerd. 

 

Aanmelding vooraf is nodig, via: https://forms.gle/ojJdfRyEaEcYXruk9  

 

 

 

Rietveldvilla aan de Julianalaan  (foto D. Valentijn) 

mailto:che@oudsoetermeer.nl
https://forms.gle/ojJdfRyEaEcYXruk9
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Vanuit het bestuur 
Onze publieksruimte (bestaande uit een ‘Kijkhuis’ en ‘Huiskamer’) is groter geworden door de 

keuken een vijftal meter naar achteren te verplaatsen. We hopen dat de nieuwe etalage-gevel half 

november wordt geplaatst. Zo worden we met ons vier meter brede pandje beter zichtbaar in de 

straat en kunnen we meer doen met de etalage. 

 

Half september zijn vijftien gemeenteraadsleden en commissieleden langs geweest om kennis te 

maken met de vele activiteiten van Oud Soetermeer en om in een ongedwongen sfeer te praten 

over historisch Zoetermeer. 

 

ICT heeft onze aandacht en vergt heel veel werk van onze vrijwilligers. In het bestuur worden we 

bijgepraat over de veranderingen die onze systemen nodig hebben.  

 

Aan onze nieuwe website wordt 

ondertussen hard gewerkt: 

Oudsoetermeer.nl krijgt een ander uiterlijk 

en ze wordt samengevoegd met de site 

AlleZoetermeerders.nl.  

 

Samen met en onder leiding van het 

Stadsarchief Zoetermeer wordt een website 

gebouwd onder de naam: 

GeheugenvanZoetermeer.  

 

Vijftig oude films wordt de komende 

maanden vanaf de originele spoelen 

gedigitaliseerd. Dat voorkomt verlies aan 

kwaliteit en werkt een stuk prettiger bij het 

samenstellen van nieuwe films.  

Het is twintig jaar geleden al eens eerder 

gebeurd maar nu worden ze niet van een 

kopie maar direct van het origineel gescand. 

En de techniek is zo verbeterd dat het de 

moeite en het geld meer dan waard is. 

 

Veel leden maken zich zorgen om de Zoetermeercollectie bij een eventuele sluiting van museum 

De Voorde, met name ingegeven door de wekelijks vette krantenkoppen. Een eerder gesloten 

convenant met het museum geeft daar deels antwoord op: bij sluiting van het museum dient de 

ooit door ons geschonken collectie van vooral 3D-objecten weer aan ons aangeboden te worden. 

Inmiddels heeft de raad besloten de subsidie aan De Voorde stop te zetten. Het museum probeert 

op haar beurt met een referendum het tij te keren. Onze insteek is het Erfgoed met een relatie tot 

Zoetermeer en Zegwaart voor Zoetermeer te behouden en dat dit zichtbaar moet zijn voor het publiek. De 

afwikkeling van allerlei besluiten kan nog lange tijd duren. De gemeente heeft een bureau 

ingeschakeld om de mogelijkheden te bekijken. 
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Molen De Hoop 125 jaar 
Eind november, begin december krijgt u weer een 

publicatie in de bus. Dit maal niet het vierde nummer 

van ons tijdschrift ’t Seghen Waert maar in plaats 

daarvan een boek over de 125-jarige korenmolen De 

Hoop aan de Stationsstraat. Het ‘groene’ verenigings-

nieuws zit er los bij.  

U kunt alvast uw schoen onder de brievenbus zetten. We 

zullen uw deur niet voorbij gaan. 

 

Henk Oskampad 
Veertien jaar geleden heeft Oud Soetermeer er bij de 

gemeente op aangedrongen het wandelpad rond de 

Buurvaart, ofwel de oude terp van de Dorpsstraat te 

voltooien. Voor de naamgeving kwam Henk Oskam naar 

boven omdat hij dagelijks vanuit De Morgenster op de 

Buurvaart en Delftsewallen uitkeek en de bedenker was 

van dit pad. Begin november wordt het Henk Oskampad 

officieel geopend, samen met de familie Oskam. 

 

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

Feestende molen  (foto Cor Groen) 


