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In de voorwaarden die voor jaarlijkse subsidieverlening  door de Gemeente Zoetermeer aan 

het bestuur van Historisch Genootschap  Oud Soetermeer ( HGOS ) worden gesteld , was 

voor 2021 opgenomen dat door het HGOS onder meer de volgende activiteiten en prestaties 

zouden worden geleverd: 

• Onderzoeken van de geschiedenis en historie van Zoetermeer en de kennis daarover 

vermeerderen 

• Organiseren van tentoonstellingen, geven van lezingen , maken en vertonen van films 

• Faciliteren van de werkgroepen van het HGOS 

• Het onderhouden van websites ( convenant tussen HGOS , Bibliotheek , Gemeente 

Archief en afdeling Erfgoed van de gemeente ) 

• Uitgave van verenigingsblad ’t Seghen Waert ( minimaal 3x per jaar ) 

• Actieve bijdragen leveren aan Open Monumentendag en het Festival  Historisch  

Zoetermeer 

• Monitoren van plannen/besluitvorming over nieuw- en verbouw van panden en 

huizen 

• Medewerking verlenen aan onderzoek naoorlogs erfgoed . 

 

Het definitieve subsidiebedrag wordt 

vastgesteld op basis van de ingediende 

verantwoording . De aanvraag tot 

vaststelling bevat een inhoudelijk 

verslag  waaruit blijkt dat de 

activiteiten waarvoor de subsidie is 

verleend , zijn verricht , de 

overeengekomen prestaties zijn 

geleverd en de aan de subsidie 

verbonden verplichtingen zijn 

nagekomen . 

Ondanks de gevolgen van de 

Coronacrisis  die ook in 2021 voor het 

bestuur , werkgroepen , vrijwilligers en 

leden van het HGOS  hebben geleid tot 

onzekerheid en sluiting van de werk- 

en expositie/evenementenlocatie 

gedurende een aantal maanden van 

het jaar , zijn wij er ook dit jaar in 

geslaagd om te voldoen aan de 

gestelde voorwaarden. 

 

Uiteraard met grote inzet van onze vrijwilligers , waarvoor veel dank !  

 

Wij kijken gezamenlijk terug op wederom een bijzonder jaar! 

 

Namens het Bestuur van het HGOS ,  

Jan de Ruiter , voorzitter 



Organisatie 

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer ( HGOS ) kent een bestuur en bestaat uit de 

volgende werkgroepen : 

- Collectie , archief en websites 

- Historisch Erfgoed 

- Film 

- Genealogie 

- Lastige letters  

- Redactie en communicatie 

- Ledenadministratie en bezorging van ons tijdschrift 

Het pand van het HGOS , ’t Nieuwe Huys in de 

Dorpsstraat 132 , is ook dit jaar op vele dagen niet 

toegankelijk geweest voor bezoekers dan wel zeer 

beperkt door de stringente Corona-maatregelen. Het 

aantal bezoekers bleef daardoor voor het tweede jaar op 

rij , ver achter bij de aantallen in 2019 en eerder. In 2021 

hebben we toch nog 973 bezoekers genoteerd. 

Leden van de diverse werkgroepen en bestuursleden 

hebben veel van hun werkzaamheden voort kunnen 

zetten , soms digitaal met behulp van TEAMS maar ook 

vanaf de eigen thuiswerkplek .  

Ledenaantal in 2021 

Het ledenbestand van Oud Soetermeer is in het 

verslagjaar per saldo afgenomen met 17 tot 1.106 leden . 

Het aantal actieve leden bleef vrijwel constant ( rond de 

75 ). Vanuit de Ledenadministratie is ook dit jaar de 

bezorging en verzending  van het verenigingsblad ’t 

Seghen Waert ( vier nummers ) op het huisadres 

verzorgd . Per nummer ging het om ongeveer 1250 stuks 

( inclusief een aantal exemplaren voor relaties ) . 

 

 

Aanpassingen in het pand van HGOS ( Dorpsstraat 132 ) 

In het laatste kwartaal van 2021 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor het 

verplaatsen van het keukenblok en een aanpassing van de voorgevel. 

Om de kosten daarvan te kunnen financieren is een Obligatielening voor leden van het HGOS 

opgesteld en gepresenteerd . De opbrengst van deze Obligatielening lijkt in een volledige 

financiering van de kosten te kunnen voorzien . 

“Razende reporter” van Radio West in ons 
pand 



 

Gluren bij de Buren in onze tuin. Vanwege de coronamaatregelen werd het Gluren “Struinen in de Tuinen”, met de EverLite 
for Hawaiians Band 

 

Activiteiten  

• Genealogie  

In het verslag jaar waren gemiddeld 13 actieve leden druk bezig met de conversie van 

gegevens naar het Genealogieprogramma Legacy Family Tree . Het bestand bestaat nu uit 

gegevens van 450.000 personen en 2600 bronnen. Eind 2021 bleek dat er van nog een kleine 

100.000 personen gegevens moeten worden nagelopen. De werkgroep blijft op zoek naar 

technische mogelijkheden om het proces van koppelen van bestanden te versnellen. 

In het verslagjaar is ook weer nader vorm gegeven aan de samenwerking met het 

Stadsarchief Zoetermeer . Zowel de medewerkers van het Stadsarchief als de vrijwilligers 

van HGOS konden in het kader van bestrijding van het Coronavirus niet terecht in het 

stadhuis . Aan allen werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en daardoor konden 

alsnog vele werkzaamheden doorgang vinden ! 

De werkgroep Genealogie heeft met inachtneming van de toen geldende 

coronamaatregelen wel een bijdrage kunnen leveren aan evenementen als de “Open 

Monumentendag “ en het “Historisch Festival “. 

Vanuit binnen- en buitenland werden ook dit jaar per mail , na gedegen onderzoek , 

tientallen vragen op genealogisch gebied door leden van de werkgroep beantwoord. 



Inmiddels is door de werkgroep ook een genealogisch lesprogramma voor groep 8 van de 

basisscholen ontwikkeld en is klaar voor toekomstig gebruik. 

 

• Film 

Ondanks de Coronabeperkingen zijn er 

behoorlijk wat filmwerkzaamheden 

uitgevoerd door de werkgroep Film die dit 

jaar nog maar uit drie actieve leden bestaat . 

Een overzicht :  

- Hof van Seghwaert 

Een special voor en over de Hof van 

Seghwaert die via ZOOM vertoond is voor de 

actieve vrijwilligers van de Hof . 

- Corona in Zoetermeer : ‘Tussen hoop en 

vrees ‘. 

Gedurende een groot gedeelte van het jaar 

werden in Zoetermeer opnamen gemaakt 

die de invloed van Corona op het dagelijkse 

leven verbeelden. De Gemeente Zoetermeer 

wil deze film gebruiken voor ‘  nazorg-

bijeenkomsten ‘ met bewoners van 

Zoetermeerse wijken . 

- Molen de Hoop : speciaal voor Nationale 

Molendag op 8 mei 2021 en sindsdien ook te 

zien op de website van de Molen 

- Post 65 : “Schrootjes , zitkuilen en punaises “ .  

In samenwerking met het ArchitectuurPunt Zoetermeer gerealiseerd en vertoond 

tijdens een speciale lezing- en filmavond. 

- Voor de Open 

Monumentendag 

werd een film 

samengesteld van 

vier monumentale 

gebouwen in 

Zoetermeer. 

- “Aan het werk in 

Zoetermeer” : tijdens 

het Historisch 

Festival werd een 

film gepresenteerd 

over werken en 

bedrijven in 

Zoetermeer ‘door de 

eeuwen heen ‘. 

Fotowedstrijd Nieuwe Driemanspolder (foto Audrey van 
Roode) 



- Er zijn inmiddels opnamen gemaakt van het zogenaamde Entreegebied gelet de op 

handen zijnde veranderingen voor een nieuwe stadswijk . 

- De wens blijft om in de komende tijd een eigen HGOS Youtube-kanaal te presenteren  

 

• Collectie en websites 

In het kader van het samenwerkingsconvenant met het Stadsarchief Zoetermeer zijn ten 

behoeve van de Beeldbank Zoetermeer nieuwe foto’s , dia’s en negatieven gescand door 

HGOS en van een beschrijving voorzien. 

HGOS verzamelt ook archieven van Zoetermeerse instellingen en personen. Afgelopen jaar 

zijn enkele archieven verworven, die volgens bestaande afspraak te zijner tijd worden 

overgedragen aan het Stadsarchief , waar  de condities voor bewaring beter zijn. Een 

belangrijk deel van de collecties is beschikbaar via de website. 

De grote collectie archeologische voorwerpen, 

opgegraven tussen circa 1980 en 2005, is geregistreerd, 

verpakt en overgedragen aan de eigenaar de provincie 

Zuid-Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudsoetermeer.nl fungeert als portaal voor geïnteresseerden in de Zoetermeerse 

geschiedenis en bevat vele artikelen en informatie over de stadsgeschiedenis van 

Zoetermeer. 

Allezoetermeerders.nl is bedoeld voor de dieper gravende onderzoeker en biedt 

bewerkingen van brondocumenten over Zoetermeer , ondersteund door een uitgebreide 

zoekfunctie. 

Beide sites dateren uit 2011  . Aan een extern bureau is opdracht gegeven, ondersteund 

door een subsidie van het Prins Bernardfonds en een aantal obligatieleningen van leden , om 

de websites te vernieuwen en samen te voegen . Hiervoor is vanuit het HGOS een kleine ad-

hoc  vrijwilligers werkgroep samengesteld . De gezamenlijke sites waren in 2021 goed voor 

ruim 18.000 bezoekers die ruim 27.000 bezoeken aan de websites aflegden ( 9 % stijging ) . 

 

Een deel van de Collectie Archeologie, gereed 
om naar het provinciaal depot te gaan 

Lekschaal voor vis, circa 1700-1750, gevonden bij de 
Leidsewallen 



 

 

• Communicatie 

Voor de leden is de belangrijkste bron van informatie het 

kwartaal tijdschrift op papier ,  ’t Seghen Waert  . 

Daarnaast is er in het verslagjaar viermaal een digitale 

Nieuwsflits verzonden . Voor het eerst na bijna twee jaar 

kon er in de herfst van dit jaar weer een Algemene 

Ledenvergadering ( ALV ) worden gehouden waarbij een 

70-tal leden aanwezig waren.  

De communicatie met niet-leden gaat vooral via de 

hiervoor genoemde websites , onze faceboekpagina en  

papieren en vele digitale media ( onder meer Streekblad 

en Zoetermeers Dagblad ) . Vooral de uitgifte van het 

boek Zoetermeer Toen & Nu trok veel aandacht in de 

media. 

 

De sluiting van ons pand 

gedurende een groot deel van 

het jaar verhinderde bezoekers 

onze publicaties in te zien 

en/of  een expositie te 

bezoeken. De verkoop van 

boeken via onze webshop liep 

gelukkig goed door .  

De evenementen Open 

Monumentendag en Festival 

Historisch Zoetermeer waren ,  

mede door aanmerkelijke 

bijdragen  in de organisatie 

hiervan , bij uitstek gelegenheden voor bezoekers om kennis te maken met onze kennis , 

organisatie en werkwijzen als mede met de vele facetten van de geschiedenis van 

Zoetermeer.  

 

• Lastige letters 

 

Voor het gezamenlijk bestuderen en vertalen van 16e – 19e eeuwse handschriften was er dit 

verslagjaar geen ruimte door de stringente maatregelen rond het bestrijden van de Corona-

pandemie . 

 



• Historisch Erfgoed 

Ondanks de beperkingen door Corona kon er dit jaar toch in veel initiatieven en projecten 

worden geparticipeerd. De Commissie Historisch Erfgoed ( CHE ) maakte deel uit van de 

organisatie van de Open Monumentendag en Dag van de Architectuur in september van dit 

jaar . Op dezelfde dag werd door hen een expositie in het gebouw van HGOS gepresenteerd 

met als titel : “Nieuwkomers in het dorp “  ( welke zich vanaf de jaren 1950  in het dorp 

Zoetermeer vestigden ) . 

Samen met de Gemeente Zoetermeer , het Architectuurpunt en de Schatbewakers werden 

de eerste ideeën ontwikkeld en voorstellen gedaan voor het project  Zoetermeer 60 jaar 

Groeistad ( New Town ) in 2022 . 

Er heeft herhaaldelijk overleg plaats gevonden met de Stadsbouwmeester en met de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rond de behandeling van aanvragen van 

omgevingsvergunningen voor een cultuurhistorisch belangrijk pand of gebied . 

De uitreiking van de jaarlijkse Jan van der Spek Prijs is doorgeschoven naar 2022 . 

Er zijn diverse bijdragen geleverd aan gemeentelijke beleidsplannen en -ontwikkelingen . 

Onder meer bij de ontwikkeling van de beoogde nieuwe woonwijk de Entree , op de concept 

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en bij de Begeleidings-commissie Inventarisatie en 

waardering Naoorlogs Erfgoed waarin ook daadwerkelijk door enkele leden wordt 

geparticipeerd. 

  

Boerhaavelaan, onderdeel van het Entreegebied, jaren (19)80 



 

Historisch Informatiebord over de 
woondekken, onthuld tijdens Open 
Monumentendag 

Expositie “Zoetermeer aan het Werk” in de grote tent 
tijdens het Historisch Festival 

Bouwen achter de Dr J.W. Paltelaan in het huidige 
Dorp, voor al die nieuwkomers in 1962 (Foto P.J. 't 
Hart) 


