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Van de redactie

In de laatste ‘t Seghen Waert van dit jaar kijken we vast vooruit naar het
volgende jaar. Volgend jaar bestaat het genootschap 50 jaar en de voorzitter
geeft ons daarom een beknopt overzicht van het ontstaan van ons genootschap.
In de activiteitenkalender ziet u alvast een aantal activiteiten die hiermee
samenhangen.
Vergeet u niet dat in november de najaarsledenvergadering wordt gehouden, dit
is op donderdag 26 november a.s.
Veel leesplezier!

Petra Vijverberg

Kopij voor het februari-nummer van ’t Seghen Waert

Uw kopij voor het volgende nummer is dagelijks zeer welkom bij mw.
C.J. Moerman- van Voorst, Dublinstraat 253, 2713 HT  Zoetermeer.

De sluitingsdatum voor het februari-nummer is 22 januari 1999.
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Vijftig jaar Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Ronald Grootveld

Tien jaar geleden was ik er bij, toen het veertigjarig jubileum van ons
genootschap met een jubileumboek en een feestavond werd gevierd. Ook wist
ik wel dat de oprichtingsdatum 12 januari 1949 was, en dat de aanleiding
daartoe de historische optocht was in augustus 1948 ter gelegenheid van het
gouden jubileum van Koningin Wilhelmina. Wat me echter even was
ontschoten, was dat de oprichting plaats vond in de Jonge Prins, een
eeuwenoude herberg aan de Dorpsstraat 80. Het etablissement is inmiddels
omgedoopt tot “Odysseus”, een Griekse prins en je kunt er nu dus Grieks eten.
Zo af en toe kom ik daar wel eens en de laatste keer bedacht ik wat een
vooruitziende blik die heren in 1949 hebben gehad: begonnen als onderling
genootschap ter bevordering van de kennis der geschiedenis, zijn we nu één van
de grootste verenigingen in Zoetermeer met meer dan duizend leden. In 1949
manifesteerde de vereniging zich vooral in de lokale courant;  van het einde van
de jaren tachtig af verschijnt - veelal in eigen beheer - een gestage stroom echte
boeken en andere publicaties, niet het minst te danken aan de activiteiten van
de werkgroepen. Een incidentele expositie in een schoollokaal was het
aarzelende begin; stap twee was een adequaat opgezette oudheidkamer en iets
meer dan tien jaar geleden werd een heus museum geopend. In een gangetje
van die oudheidkamer stond een tweedehands stencilapparaat, waarvan in 1981
het eerste verenigingsblaadje af rolde; nu gaan we voor niet minder dan een
fraai gedrukt blad, waarin graag wordt geadverteerd. En zo ging er meer telkens
een beetje beter. Nog een paar voorbeelden: een inventarisatie van
Zoetermeerse uitdrukkingen in de jaren tachtig  zou de basis vormen voor een
werkgroep die zich bezighoudt met het interviewen van autochtone
Zoetermeerders. Dankzij de I.S.V. komt een schat aan informatie uit hun
verhalen naar boven. De liefde voor en nieuwsgierigheid naar familiewapens en
voorouders resulteerde in een werkgroep, die zich inmiddels kan beroepen op
bijna 100.000 namen in de computer. De G.W.Z. is een beroemdheid in het
Nederlandse stambomenbos. En dan die verhalen over een kasteel in de
Dorpsstraat, of in de polder, of had het wel echt bestaan? De A.W.Z. bewees
het en maakte de dorpsgeschiedenis opeens stukken interessanter. Was het ooit
voldoende om jaarlijks een dagje uit te organiseren en af en toe een lezing,
tegenwoordig willen de leden elke maand iets, en dat lukt! De
activiteitencommissie staat borg voor een gevarieerd programma. En dan is er
nog de collectie:  vroeger wisten we waar alles stond; met honderden boeken,
kaarten en duizenden foto’s kan dat niet meer. Alles moest in de computer en
het archief hoeft maar zelden ‘nee’ te verkopen.
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Dat de Zoetermeerders onze vereniging waarderen, blijkt uit onze grote
naamsbekendheid en de vele vragen die op ons afkomen. Het gemeentebestuur
onderschreef het belang van de historie de afgelopen jaren door een
monumentenbeleid vast te stellen, een gemeentearchief op te richten, ons
genootschap en Museum ‘t Oude Huis jaarlijks te subsidiëren en onlangs een
apart budget voor archeologisch onderzoek in te stellen. De vereniging steunt
het straatnaamgevingwerk, doet onderzoek naar historische panden en is
uitgenodigd mee te denken over de structuur van de nieuwe wijk Oosterheem.
Alles bij elkaar iets om trots op te zijn. Een halve eeuw is niet niets en er is veel,
heel veel tot stand gebracht. Dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers -
actieve leden - hebben we het niveau kunnen bereiken waarop de vereniging
zich nu bevindt!
Volgend jaar en het jaar daarop zullen allerlei activiteiten plaatsvinden om het
jubileum luister bij te zetten. U hoort daar gegarandeerd nog meer van, maar
we beginnen in ieder geval met een concert en een jubileumexpositie in januari.
En als u een cadeautje aan uzelf wilt geven: een nieuw lid of actieve inzet is
altijd nodig, leuk en zeer welkom!

Ledenbestand

Wij heten de volgende nieuwe leden hartelijk welkom in onze vereniging. Voor
zover niet anders vermeld, wonen zij in Zoetermeer.
Dhr. C. Arkesteijn, Van Brakelstraat 6
Dhr. J.J. Grolle, Leidsewallen 64
Dhr. M. Karens, Gruttersdreef 209, Apeldoorn
Dhr. F. Möhring, Het Lange Land 17
Dhr. C. Ooms, Waterland 22
Dhr. J. Posthuma, Bleiswijkseweg 82
Dhr. H.J. de Ruijter, Voorhamstraat 8
Dhr. J.G.F.C. Schouw, Wilhelminaplein 28, Naaldwijk
Dhr. J.M. Schrijver, Willem van Cleeflaan 723a
Mw. B.H. Schuring, Vijverdreef 308
Dhr. M. Triesscheyn, Lijsterlaan 14, Bleiswijk
Dhr. M. Warmenhoven, Kattensingel 23a, Gouda



4

Activiteitenkalender

Di 10 november Zegwaartseweg en Rokkeveenseweg in dia’s op herhaling,
door Dhr. C.A.L. van Wieringen. Verenigingsgebouw
‘t Centrum, Frans Halsstraat 1 (achter de Pelgrimskerk),
20.00 uur.

Do 26 november Najaarsledenvergadering, Parochiehuis, Dorpsstraat 18b,
20.00 uur. De vergaderstukken vind u op pag. 9, 17 en 20.

Do 10 december Gezond ondernemen in Oud-Zoetermeer. Parochiehuis De
Gouden Leeuw, Dorpsstraat 18b, 20.00 uur.

Do 14 januari ’99 Jubileumconcert in de Oude Kerk, 20.00 uur.

toelichting 10 november
Onze dia-avonden worden altijd zeer druk bezocht. Wegens een overvol
verenigingsgebouw moesten velen op de laatste dia-avond over de
Zegwaartseweg en Rokkeveenseweg worden teleurgesteld. Vandaar een
herhaling van deze avond.

toelichting 10 december
Sinds de tweede wereldoorlog is het ondernemersklimaat in Zoetermeer
ingrijpend veranderd. Op deze avond laten we enkele ras-Zoetermeerse
ondernemers aan het woord die hun visie hierop geven.

toelichting 14 januari 1999
In het kader van het 50-jarig jubileum van het Historisch Genootschap Oud
Soetermeer in januari 1999 wordt als eerste manifestatie een concert gegeven in
de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. Hieraan werken mee: Chr. Vocaal Ensemble
Cantica, Interkerkelijk Jongerenkoor Hatikva, R.K. Zangkoor Mi Segua en
organist Ronald de Jong. De drie koren putten uit eigen repertoire, eventueel
onder begeleiding van Ronald de Jong. Elk koor zingt twee keer een blok van
tien minuten. De blokken worden afgewisseld met orgelspel van Ronald de
Jong.
De toegang is voor onze verenigingsleden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk
welkom. Zij betalen fl. 7,50. Vooraf aanmelden onder vermelding van uw
lidnummer (staat op uw groene pasje) is noodzakelijk, want er zijn slechts
tweehonderd plaatsen beschikbaar. Snel beslissen!
U kunt uw reservering doorgeven aan Ronald Grootveld, tel. 346 85 77
(‘s avonds 316 56 54).
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Een vooruitblik op enkele andere festiviteiten:
In 1999 viert niet alleen het H.G.O.S. zijn jubileum, ook Museum ‘t Oude
Huis viert feest vanwege zijn 10-jarig bestaan. In een speciale tentoonstelling
worden deze jubilea gezamenlijk gevierd. Er is in de afgelopen vijftig jaar veel
gebeurd in Nederland en in Zoetermeer. In de tentoonstelling zullen diverse
jaren worden uitgelicht. Aan de hand van foto’s en materiaal wordt getoond wat
zich in die jaren in Nederland, in Zoetermeer, in de vereniging en rondom het
museum afspeelde. Kort nadat de verbouwing gereed is, zal de tentoonstelling
worden ingericht en in januari worden geopend.
Ook volgen nog een Oranje-tentoonstelling en een cultureel feest, waarover
later de bijzonderheden worden vermeld.

Jaarprogramma 1999 van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer
Henk Windmeyer

Het programma van de G.W.Z. ziet er voor het komende jaar als volgt uit:

De inloopavonden staan als vanouds gepland op de eerste maandag van de
maand en wel op: 04/01, 01/02, 01/03, 03/05, 07/06, 06/09, 04/10, 01/11 en
06/12. De avonden op tweede Paasdag en in de maanden juli en augustus
komen te vervallen. Op de inloopavonden kunnen zowel leden van de
vereniging als niet-leden kennismaken met de activiteiten van de werkgroep en
kennisnemen van hetgeen de werkgroep de laatste jaren aan familie-gegevens
bijeen heeft gebracht en dat vooral is gericht op Zoetermeer en Zegwaart.

De vergaderavonden worden gehouden op de maandagen 08/02, 12/04, 14/06,
13/09 en 08/11. Dit overleg is voornamelijk bestemd voor leden van de
werkgroep, maar ook leden van de vereniging die zich willen aansluiten bij de
werkgroep, zijn van harte welkom.

De leesavonden vinden plaats op elke derde maandag van de maand, behalve in
juli en augustus. Belangstellende leden kunnen dan kennisnemen van de
periodieken op genealogisch gebied.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in ‘t Oude Huis, Dorpsstraat 7 en
eindigen rond 22.00 uur.
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Nieuwe aanwinsten
Ronald Grootveld

Het afgelopen halfjaar  is de collectie van het historisch genootschap flink
gegroeid. Behalve door de normale aankopen voor de bibliotheek en de
abonnementen op tijdschriften is dit vooral te danken aan de zeer succesvolle
serie ‘Verleden herleeft’ in het Streekblad en de activiteiten van de
interviewgroep. Het blijkt elke keer weer dat wanneer je het verleden oprakelt,
mensen plotseling nog allerlei onvermoed fraai materiaal in de kast hebben
liggen, dat ze dan gelukkig graag aan ons genootschap (in bruikleen) afstaan.

− Zo kregen we via dhr. J. Kentgens de beschikking over de papieren van wijlen
Piet van Driel, commandant der Binnenlandse Strijdkrachten in Zoetermeer in
1945. Hierbij bevinden zich de originele verslagen van de overval op het
jachthuis, waarbij Van Rij en McCormick om het leven kwamen en van de
aanslag op de openbare school in de Dorpsstraat, waarbij Hoorn en Van Eerden
sneuvelden.
− Via dhr. Van Straalen uit Benthuizen kwamen wij in het bezit van een
debiteurenboek van Landbouwvereniging De Eendracht uit 1916. Behalve de
klanten van de vereniging kennen we nu ook hun handelswaar: in die tijd
voornamelijk cokes en Amerikaanse lijnkoeken.
− Mw. Stoffer schonk een foto uit het begin van deze eeuw waarop café
Zomerzorg aan de Dorpsstraat te zien is. Nu is dit een woonhuis tegenover de
groepspraktijk en apotheek.
− Dhr. Wiegerink uit Leidschendam bracht een door hem ingekleurde
reproductie van een prent van kasteel Palenstein, die een plaatsje in ‘t Oude
Huis heeft gekregen.
− Van mw. Den Uijl ontvingen we foto’s (met bijbehorende negatieven) waarop
Zoetermeer in de jaren vijftig is vastgelegd.
− Mw. Van Moorsel uit Zevenaar diepte vroeg twintigste-eeuwse foto’s op met
portretten van de families Franke en Bos, die destijds Akkerlust aan de
Vlamingstraat bezaten.
− Dhr. Boxma schonk ons het gedenkboekje van de Rotaryclub Zoetermeer,
welke inmiddels ‘veertig’ is geworden (!).
− Dhr. Verhaaf verrijkte onze kaartencollectie met een gekleurde topografische
kaart uit 1888, deels bijgewerkt tot 1913.
− Dhr. Van Well, die ons al vaker interessant materiaal deed toekomen,
overhandigde deze keer een foto van de Sparopslagloods aan het Lagereinde en
een groepsportret van Spargrossiers uit de jaren dertig.
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− Mevrouw Hulst, tenslotte, kwam een
bidprentje van pastoor P. van der
Hagen tegen, dat ze aan het
genootschap afstond.
Bij dat bidprentje zat een gelijksoortig
kaartje, gedrukt ter gelegenheid van
zijn 45-jarig priesterjubileum. Een heel
bijzonder kaartje, omdat het een foto
van de pastoor bevat, iets wat heel
zeldzaam is in die tijd. Aangezien de
pastoor in 1901 overleed, is de foto
daarmee een van de oudste in onze
collectie en tevens het eerste bekende
fotografische portret van hem.
Bidprentjes zijn een belangrijke bron
voor onze kennis van geschiedenis van
personen. Ze doen vaak mededeling
van eigenschappen van mensen, die je
alleen uit overlevering, maar nooit uit
officiële papieren te weten komt.
Bijvoorbeeld een liefhebbende moeder,
een man wie nooit een leugen over de

lippen kwam, een lekker kokende oma of een harde werker. Ons genootschap
heeft er inmiddels al vele verzameld, waaronder zelfs één uit 1824, van Cornelis
Post.
Als u nog zo’n doosje met kaartjes thuis heeft, wilt u dan eens aan ons denken?
Mevrouw Moers-de Vree (tel. 316 36 60) neemt ze graag van u in ontvangst.

Ingezonden mededeling

Dhr. van Straalen liet ons weten dat het onderschrift bij de foto van boerderij
Zegwaartseweg 43, gepubliceerd in het derde nummer van dit blad dit jaar, niet
geheel juist is.
Dhr. van Straalen senior woonde van zijn geboorte in 1865 tot 1947 op de
boerderij. Daarna, dus ook in 1956 woonde er dhr. K.D.G. van Straalen tot in
1960. Momenteel wordt de boerderij bewoond door Dhr. A. van Straalen.
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Zeventien Zoetermeerse kerken

Onlangs is een door Simo1ne Langeveld samengestelde publicatie over de
zeventien Zoetermeerse kerkgebouwen verschenen. Het boekje sluit aan op de
reeks ‘Historische straten’, zoals die de afgelopen jaren is uitgegeven. Van elke
kerk wordt een beknopte bouwkundige en kunsthistorische beschrijving
gegeven en uiteraard zijn van elk gebouw foto’s opgenomen.

Als eerste komt de Oude Kerk aan bod, die met zijn toren eeuwenlang het
beeld van Zoetermeer heeft bepaald. De jongste is de enkele maanden geleden
in gebruik genomen De Regenboog in Rokkeveen. Daartussenin bevinden zich
nog vijftien kerken, van katholiek tot oud gereformeerd en van nederlands
hervormd tot vrijzinnig. Aan bouwstijlen passeren onder andere het classicisme,
de Delftse school en de nieuwe zakelijkheid de revue. Bovendien is een
hoofdstuk toegevoegd over de achtergronden van de verschillende christelijke
denominaties.

Het boekje omvat achtenveertig bladzijden en de verkoop loopt erg goed. Voor
slechts fl. 7,50 zijn nog exemplaren verkrijgbaar bij Boekhandel Roos,
Dorpsstraat 155, in Museum ‘t Oude Huis aan de Dorpsstraat 7 en in
Kunstcentrum Meerzigt aan de Zonnenberg.
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Najaarsledenvergadering

Hierbij nodig ik U van harte uit om de najaarsledenvergadering van Oud
Soetermeer bij te wonen. Deze zal worden gehouden op donderdag 26
november in het parochiehuis in Zoetermeer vanaf 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag van de ledenvergadering van 6 mei (zie pagina 17)
3. Mededelingen van het bestuur
4. Vaststelling begroting 1999 (zie pagina 20)

5. Juridische ontkoppeling van de stichting Historisch museum ‘t Oude Huis
en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Zoals besloten op de voorjaarsvergadering zullen de statuten van het museum
worden gewijzigd om een juridische ontkoppeling te verwezenlijken. Daarnaast
is toen besloten dat er een convenant opgesteld wordt om de samenwerking
tussen vereniging en museum te regelen. Het bestuur zal hiervoor een voorstel
doen.

6. Aftreden van de voorzitter
De heer Grootveld is in de voorjaarsvergadering voor een extra termijn van een
half jaar benoemd. Ook in deze periode is geen kandidaat voor het
voorzitterschap gevonden. Het bestuur zal voorlopig het voorzitterschap
waarnemen, er blijft een vacature.

7. Rondvraag
8. Sluiting

Bouke Tuinstra, secretaris

Van de plechtigheid betreffende de onthulling van het
herdenkingsteken voor gesneuvelde militairen in voormalig

Nederlands-Indië op zaterdag 19 september is een foto-reportage
gemaakt. Deze ligt ter inzage bij de balie van Museum ‘t Oude Huis.

Foto’s kunnen daar worden besteld.



1 0

Onthulling herdenkingsteken voor gesneuvelde militairen in
voormalig Nederlands-Indië

Toespraak door de heer B. Wijs, voorzitter van de Vereniging Oud-Militairen
Indiëgangers (V.O.M.I.)
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Citaten uit de toespraak van de heer Wijs:

‘In de jaren 1945-1949 werden wij met ongeveer 140.000 jongens en ook
meisjes naar het voormalig Nederlands-Indië gezonden, dat voor ons een
volkomen onbekend land was, om daar orde en vrede te herstellen en veiligheid
te brengen voor vele landgenoten die daar in grote nood verkeerden. Dat
tijdvak in ons toen nog jonge leven kan voor de één  - en ook thans nog -  zijn
als een boek, waarin je leest zonder het diepe gevoel te hebben, dat de inhoud
ooit werkelijkheid was en die toen heel intens werd beleefd. Voor de ander is
het juist een periode geweest, die diepe sporen heeft nagelaten: eerst nog slechts
vaag waarneembaar, maar naarmate men ouder wordt steeds duidelijker en
vooral ook steeds meer voelbaar... Wat wij dan bij een plechtigheid als deze
vanzelfsprekend op de eerste plaats moeten en ook willen herbeleven en
hervoelen is het verlies van onze ruim 6.000 vrienden, waaronder drie vanuit de
gemeente Zoetermeer, die de dood vonden bij de uitvoering van hun en ook
onze opdracht van destijds: herstel van orde en vrede... Het stemt tot
dankbaarheid dat er in Zoetermeer nu een gedenkteken is waarop hun namen
vermeld staan, zodat zij in naam nu gelukkig een plaats hebben gekregen in de
plaats van waaruit ze zijn vertrokken. Teven wordt door dit gedenkteken de
periode 1945-1950 zichtbaar bij de 4-mei herdenking betrokken. Dit
gedenkteken betekent het present stellen van het verleden in het heden.’
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Sprekend Verleden in gesprek met Pieter (Piet) Krijgsman
Mw. M.C.J. Moers-De Vree en  Dhr. E.W. van den Burg.

De heer Krijgsman is geboren in 1909 in Hazerswoude, maar omdat hij al van
zijn tweeentwintigste jaar af in Zoetermeer woont, durven wij hem gerust een
oud-Zoetermeerder te noemen. Als hij eenmaal op zijn praatstoel zit, is hij
maar moeilijk te stoppen. In zijn lange leven heeft hij veel meegemaakt, onder
andere het verlies van enige zeer dierbaren en het is begrijpelijk dat zoiets in het
gesprek niet onbesproken blijft. Omdat de heer Krijgsman bekend is als
boterboer in ruste was het gesprek vooral geconcentreerd op het verdienen van
zijn brood in vroegere en in latere jaren.

De kinderjaren
‘Mijn vader is toen boerenknecht geworden en dan zat je in een huis van zo’n
boer en als het contract na een jaar afgelopen was, moest je weer verhuizen. Ik
heb op heel wat verschillende lagere scholen gezeten. Ik ben begonnen in
Hazerswoude-Rijndijk, daarna Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn, Gouwsluis
en Benthuizen. Het was lastig als je iedere keer maar weer naar een andere
school moest. Als er een hoop kippen in een hok zijn en je doet er een vreemde
kip bij, dan gaan al die kippen die vreemde kip pikken. Dat heb ik wel
meegemaakt. Als je op een vreemde school gaat, willen ze allemaal met je

In het rechter gedeelte van dit pand, Voorweg 45, woonde de heer Krijgsman destijds.
Het hele pand moest worden gesloopt in verband met de aanleg van een weg.
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vechten en kijken hoe sterk je bent. We woonden in de Hoogeveen achter
Benthuizen en dan stonden die jongens van de Christelijke School en van de
Openbare School me al op te wachten. Dan nam ik een stok mee van huis om
me te verdedigen, maar de overmacht was te groot en dan duwden ze me in de
Limiet en dan kwam ik halfdoornat op school. Dan ging ik maar bij de kachel
staan in de winter.’

Aardappels rooien en aren rapen
‘Mijn vader had honderd roe aardappelland. Mijn moeder was altijd ziek, een
nierziekte had ze. Ik heb ze nooit gezond gekend. Ik rooide de aardappels en
mijn moeder en m’n zus raapten die aardappels op. Dan hield mijn vader me
thuis. Dan kreeg ik een briefje van de schoolopziener dat ik weer naar huis
mocht.
En als het dan in de raaptijd was dan had je drie weken vakantie. Dan gingen
we een dagje naar Katwijk, dat was mijn vakantie en daarna moest ik aren
rapen. Dan raapte ik met mijn moeder vier mud tarwe op. Dan kwam er zo’n
dorsmachine op het erf van de boer en dan mochten die zakken met aren er
ook doorheen en zo kregen we onze tarwe eruit. Die brachten we naar de
molenaar om te malen en de bakker bakte er brood van. Maar ja, je moest wel
eerlijk wezen, want je had ook mensen die trokken de aren van de schoven af.
Wij mochten tussen de hokken doorlopen, want ze hadden wel in de gaten dat
mijn moeder doodeerlijk was. Als er zo’n aar aan de schoof vast zat mocht je die
niet rapen. ‘Dat is van de boer, houd daar rekening mee’, zei ze dan.
Mijn vader was ook veel ziek. Hij verdiende achttien gulden in de week en dan
hield de boer er weer drie gulden af omdat hij ziek was geweest.’

De blindedarmontsteking
‘Ik kreeg toen blindedarmontsteking. Ik ging naar dokter Steur en ik zei: ‘Ik
heb zo’n vreselijke maagpijn, misschien hebt u een poeiertje voor mijn maag’.
Maar dokter Steur constateerde blindedarmontsteking en zei: ‘Hij is zo gaar als
boter, je moet direct naar het ziekenhuis’. Ik zei: ‘Dokter Steur, kan dat morgen
niet?’ ‘Ja’, zei hij, ‘dat kan morgen wel, maar dan ben je er zelf niet meer’. Je
had geen benzine in de oorlog en er was geen mens die mij naar Leidschendam
kon brengen. Op ‘t end heeft de zoon van Bernard Groenheijde me nog naar
het ziekenhuis gebracht. Nou, toen kwam ik daar ‘s nachts om halftwaalf in
Antoniushove aan, toen nog aan de Vliet. Daar lag je met z’n achtendertigen op
een zaal. Toen is er een dokter uit Den Haag gekomen en die heeft me
geopereerd. Toen ik bijkwam  om een uur of zes zei die dokter: ‘Je had bijna
buikvliesontsteking’.’
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De militaire dienst
‘In 1929, in die strenge winter, moest ik voor mijn nummer in dienst. Ik
woonde toen op Bodegraven en daar heb ik mijn eigen lootje kunnen kopen.
Dan ging je naar de burgemeester en dan moest je een lootje trekken. Ik had
nummer 31 en ik zat er in. Ik kwam in Leiden bij de Veldartillerie en ik kwam
bij de paarden. Je had zes paarden voor een stuk, maar ik was de voorrijder. Ik
had een paard onder de man en één van de man, dan had je nog een
middenrijder, die zat achter me en je had nog een achterrijder. Die paarden
kregen altijd haver en die waren wel vurig natuurlijk. In de mobilisatie, in
1939, moest ik weer opkomen, en dan had je er ook boerenpaarden bij en die
konden nogal eens tekeer gaan. Die had ik dan ook van mijn hand. Die hadden
natuurlijk niet die opleiding gehad als die andere paarden.’

Enkele zaken die de heer Krijgsman zich nog goed herinnert:
‘Sommigen durfden niet als stalwacht in de paardenstal te slapen, omdat er
teveel ratten liepen. Dan ging ik er in hun plaats voor een gulden slapen. Dan
liepen de ratten wel over mijn bed hoor! Ik heb wel gehad, dat ik mijn
stalbroek aan de knop van het ledikant hing en dat ik ‘s morgens met mijn ene
been in een broekspijp zat en dat er een rat uitsprong. Maar daar gaf ik niet
om. Ze liepen over mijn bed, maar ze deden me niks. Dat was in de paardenstal
en dan had je die grachten en daar zaten veel ratten in.
Toen Koningin Wilhelmina jarig was, dan moest je op het Schuttersveld je stuk
rijden, school doen, met muziek en dan reed je zo in de rondte. Mooi werk was
dat!’

Op de cementfabriek
‘Ik kwam uit militaire dienst en er was geen ene boer die een knecht vroeg. En
toen ben ik in Waarder op de Cementfabriek gaan werken. Daar moest ik die
grote cementzakken sjouwen, weet je wel, uit die grote tjalken. We deden dat
met z’n drie–ën. Dan liep je de hele nacht met die zakken, maar de andere dag
was je hele schouder rauw. Eerst uit de boot, dan moest je op zo’n ladder naar
boven en dan ging dat schip de hoogte in, dan had je weer van die ladders naar
beneden en dan opstapelen in een loods. Dat was bij Terlouw, die maakte
buizen.’

Bij de boeren overhuis en de kaashandel in
‘Later ben ik weer bij de boeren overhuis gegaan. Ik was alleen, mijn moeder
was al gestorven toen ik zeventien jaar was en mijn vader is hertrouwd en die
heeft ook zijn eigen weg gezocht. Overhuis zijn betekent, dat ik er werkte, er at
en dronk en er ook sliep. Ik sliep boven de koeien, op zo’n til. Dat heb ik een
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tijdje gedaan. Op een gegeven moment zei
mijn ome Han Krijgsman hier op
Zoetermeer: ‘Ik moet weer een knecht
hebben, wil je geen knecht worden?’ Ik was
even in de twintig toen ik voor hem nieuwe
klanten ging maken in de boterhandel.
Mijn oom zei er wel bij: ‘Als jij geen nieuwe
klanten kan maken of de klanten niet goed
kan bedienen, dan ga je maar weer naar het
boerenland terug, want kostgangers kan ik
niet gebruiken’. Maar ik had nog nooit een
auto van binnen gezien. Mijn neef heeft me
toen leren rijden en toen had ik al gauw een
rijbewijs in Benthuizen. Ik moest afrijden
bij de burgemeester. Toen zei hij: ‘Als er
hier een auto aankomt en daar een auto,
wat moet je doen?’ ‘Nou meneer de
burgemeester, dan dien je wel te wachten
hier.’ ‘Dat heb je goed, dan gaan we nu een
eindje rijden, maar als ik zeg: remmen, dan
graag niet zo hard, want ik ben niet van

plan om met mijn hoofd door het raam te schieten.’ Toen ben ik gaan rijden
naar De Zijde en dat ging allemaal even goed. Toen moest ik gelijk naar
Rotterdam en Rotterdam-Zuid.
Maar ik had geen zin om altijd ondergeschikte te blijven en toen mocht ik één
dag in de week voor mezelf beginnen, maar ik moest nu klanten voor mezelf
zien te krijgen. Ik belde gewoon ergens aan en dan hadden ze natuurlijk allerlei
smoesjes, maar ik had mijn mondje wel bij me en zo ben ik toch voor mezelf
begonnen. Eerst met de fiets, toen met tweedehands auto’s en later heb ik
allemaal Opels gekocht.’

De mobilisatie en de oorlogsdagen
In de Mobilisatie heb ik eerst in Leiden gezeten en later in Heemstede. Daar
hadden we een bollenschuur waar we in sliepen. In september 1939 ging ik in
dienst en in juli 1940 kwam ik er weer uit. Het was een strenge winter. Ik zat
kort bij de Leidsche Vaart en als je vrij was ging je wel eens schaatsen. Het was
natuurlijk goed koud en ook wel eens regenachtig.
Op 10 mei 1940 werd ik om zes uur wakker en toen hoorde ik ze Schiphol
bombarderen en toen zei ik tegen de jongens: ‘Komen jullie maar uit bed, want
er is vast oorlog’. Nou, dat was niet waar en dit en dat en ginder en toen liepen

Met de mobilisatie van 1939 werd
dhr. Krijgsman weer opgeroepen
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er ook mensen op die straatweg. Ik zei: ‘Wat is er aan de hand?’ ‘Nou ja’, zeiden
ze, ‘er is oorlog!’ Dat moesten wij van de burgers horen. Toen zijn we de
paarden in gaan spannen en zo zijn we naar Noordwijk gereden. Daar hebben
we een nacht geslapen tussen de bomen, je sliep buiten, en toen zijn we naar
Katwijk-Zee gegaan en vandaar schoten we op Katwijk-Rijn, want daar zaten
de Duitsers. En we hebben dat vliegveld Valkenburg heroverd. En op een
gegeven moment kwam het capitulatiebevel. Wij werden in een school gestopt
met een Duitse wacht ervoor. Je kreeg zo’n witte band om je arm en toen
moesten wij de spullen gaan inleveren. Toen alles achter de rug  was, zijn we in
juli naar huis gegaan.

Een nieuwe klantenkring
Na de oorlog was ik een hoop klanten kwijt en ik wilde eigenlijk wel naar
Canada. Mijn vrouw werd afgekeurd, dus dat ging niet door. Toen dacht ik bij
mijn eigen: weet je wat, er waren hier zoveel van die boterboeren, ik deed mijn
zondagse pak aan, ik kocht een nieuwe koffer, deed er tien pond boter in en ik
ging in Wassenaar lopen, ook de Benoordenhoutseweg. Kwam er zo’n meisje
naar voren. Ik zei: ‘Ik ben meneer Krijgsman en ik wil mevrouw wel even
spreken’. Dan zie je dat meisje, ging naar binnen. ‘Mevrouw kent u geen eens’.
‘Maar kan ik de boodschap niet overbrengen?’ ‘Dat is nou de moeilijke zaak,
dat is een boodschap waarvoor ik mevrouw zelf moet spreken.’ Want als ik
tegen zo’n meisje zei: ‘Ik kom voor boter, kaas en eieren’, dan zegt ze: ‘Die heb
ik al van de melkboer’, begrijp je? Nou ja, dan ging zo’n meisje naar binnen en
dan zei ze: ‘Het spijt me hoor, mevrouw heeft heus geen tijd hoor’, maar dan
zei ik: ‘Ik kom op een andere keer wel terug’. Maar ik schreef het nummer op
en dan ging ik er de andere week weer naar toe. Toen zei dat meisje: ‘U bent
verleden week al geweest’. ‘Ja, dat weet ik wel, maar toen had mevrouw geen
tijd en nou was ik toch hier en ik dacht, dan ga ik nog maar even naar haar
toe.’ Nou ja, dan zei ze tegen die mevrouw: ‘Diezelfde meneer staat weer aan de
deur’. Zegt die mevrouw: ‘Laat meneer dan maar even binnenkomen’ ‘Zeg
maar wat u op uw hart hebt.’ Ik zei: ‘Mevrouw, ik wil me niet met uw
privéleven bemoeien, maar ik heb maar één vraag: Waar braadt u nou mee?’
‘Nou meneer, natuurlijk met roomboter.’ Ik zei: ‘Ja, dat snap ik wel, maar nou
heb ik hier een pakje boter bij me, margarine en daar zit vijfentwintig procent
roomboter in. Die roomboter kost zowat vijfennegentig cent en dit hebt u voor
vijfendertig cent. Als u hiermee braadt, dan wilt u nooit roomboter meer
hebben, want dat spat en dit niet’. En dan nam ik mijn koffer: ‘En dan geef ik
u vandaag eens een pond van die boter en dat maakt heel geen verplichting, die
krijgt u van mij gratis, goed begrepen?’. ‘Ik kom nog maar een keer terug om te
vragen hoe die boter is geweest’. ‘Nou ja’ zei ze, ‘dat is goed’. Dus ik gaf dat
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pond boter, en dan ging ik weer verder. En dan kwam ik er de andere week en
dan kwam dat meisje weer naar voren en dan zei ze: ‘U bent meneer
Krijgsman’. ‘Ja, dat heb je goed gezien’. ‘Hebt u even geduld?’ Kwam ze met
een mand met een doekje erop: ‘Geef maar zes pond, geef maar zoveel eieren en
hebt u ook kaas?’ ‘Ja, dat heb ik ook.’ ‘En wilt u volgende week alstublieft weer
komen?’ Ik zei: ‘Ik zal erom denken’. En in een ommezientje tijd had ik een
goede klantenkring. Bij Brinkers begrepen ze niet dat ik zoveel boter in een
ommezientje kwijt was!’

Verslag van de ledenvergadering van het Historisch Genootschap
Oud Soetermeer
6 mei 1998 in ‘t Centrum, Frans Halsstraat 1 te Zoetermeer.

Aanwezig zijn 62 leden; 7 leden laten zich voor stemming vertegenwoordigen
door één der aanwezige leden; dertien leden zijn met kennisgeving afwezig.

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. De agenda wordt zonder wijzingingen vastgesteld.

2. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 27 november 1997 wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter deelt mee dat het bestuur in het huishoudelijk reglement de
bepaling in artikel 1 dat het lidmaatschap van het museumbestuur
onverenigbaar is met dat van het dagelijks bestuur van de vereniging heeft
geschrapt. Dit om alle opties voor agendapunt 7 open te houden.

4. Vaststelling jaarstukken 1997
Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder wijzigingen vastgesteld.
Het financieel overzicht over 1997 wordt besproken. De kascommissie heeft
een verklaring afgelegd waarin zij de leden voorstelt de jaarstukken goed te
keuren en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beleid. Op
verzoek van één der aanwezigen leest de voorzitter deze verklaring voor.
Een lid stelt vast dat de bureaukosten veel hoger zijn uitgevallen dan begroot;
hij vraagt zich af welke kosten onder die post vallen. De penningmeester
verduidelijkt dat daaronder onder andere de (incidentele) kosten van het
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vermenigvuldigen van de statuten- en huishoudelijk reglementboekjes en de
kosten van ledenpasjes vallen.
De oplage van het verenigingsblad ‘t Seghen Waert is gelijk gebleven, maar de
kosten zijn met ca. fl. 2.000,- gestegen. Wat is hiervan de reden? De voorzitter
legt uit dat de werkelijke kostenstijging fl. 1.000,- bedraagt, omdat de drukker
abusievelijk het hoge BTW tarief in rekening heeft gebracht; het verschil zal in
1998 worden verrekend. De kostenstijging is een gevolg van de
kwaliteitsverbetering van het blad. De opzet is om verbetering van het blad in
de toekomst te betalen uit verhoogde inkomsten door sponsoring en
advertenties.
Dhr. Switzar vraagt zich af hoe het tekort dat de jaarrekening laat zien (groot fl.
700,-) zal worden gedekt en hoe een tekort in de toekomst kan worden
voorkomen; in 1996 was er immers nog een overschot van ca. fl. 4.500,-. De
penningmeester antwoordt, dat het tekort uit het eigen vermogen van de
vereniging zal worden gedekt. Het verschil met 1996 wordt verklaard uit het
feit dat de gemeente sindsdien het huurcontract heeft herzien. De begroting
voor 1998 is sluitend en er wordt niet opnieuw een tekort verwacht.
Een lid merkt naar aanleiding van de verklaring van de kascommissie op dat
volgens het nieuwe burgerlijk wetboek het gehele bestuur dient te worden
gedéchargeerd en niet slechts de penningmeester.
De balans en de jaarrekening over 1997 worden goedgekeurd.

5. Benoeming lid kascommissie
Volgens voorstel wordt mw. C.J. Moerman-van Voorst benoemd in de
kascommissie; dhr. D.J. Van der Kolk wordt reserve-lid van de kascommissie.
Dhr. A.A. Collenteur is zittend lid van de commissie en blijft nog een jaar aan.

6. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter treedt na twee termijnen af; er hebben zich echter nog geen
kandidaten bij het bestuur gemeld om hem op te volgen. De statuten geven de
mogelijkheid om een bestuurslid voor een extra termijn van één jaar te
benoemen. Het voorstel van het bestuur is de heer Grootveld voor een termijn
van een half jaar te benoemen en deze bestuurswisseling uit te stellen tot de
najaarsledenvergadering.
Daarnaast stel het bestuur voor dhr. M.H.A.W. Huisman te benoemen als lid
van het bestuur. Binnen het bestuur is behoefte aan uitbreiding om de
portefeuille museumzaken te behartigen; dit ongeacht wat er bij punt 7 zal
worden besloten. Dhr. Van der Spek vraagt wat wordt verstaan onder
museumzaken. De voorzitter antwoordt dat dat nog niet geheel is
uitgekristalliseerd, mede gezien punt 7 van de agenda. Bestuursleden worden
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echter niet in functie gekozen. Dhr. Van Domburg vraagt of het museum nu
een werkgroep wordt. De voorzitter antwoordt ontkennend.
Eén der aanwezigen vraagt zich af of benoeming van een achtste bestuurslid
statutair mogelijk is. De voorzitter legt uit dat het bestuur bestaat uit drie
dagelijks-bestuursleden, een vertegenwoordiger voor elk der drie werkgroepen
en één of twee bestuursleden; van de laatste twee zetels is er slechts één bezet.
Hiernaast zijn er twee zetels gereserveerd voor de gemeente en één voor het
museum, doch deze worden door de gemeente en het museum niet opgevuld.
De kandidatuur van de heren Grootveld en Huisman wordt in stemming
gebracht; volgens de statuten dienen stemmingen over personen met gesloten
stembriefjes te geschieden. Hiertoe wordt een stembureau ingericht, bestaande
uit mw. H. Henneken en de heren H. Windmeijer en C. Van Waay. Beide
kandidaten worden benoemd, dhr. Grootveld met 52 stemmen voor, 7 tegen en
7 blanco en dhr. Huisman met 47 stemmen voor, 16 tegen en 2 blanco.

7. Historisch genootschap Oud Soetermeer en museum ‘t Oude Huis: ontkoppelen of
fuseren
De voorzitter schetst in grote lijnen de voorgeschiedenis zoals deze ook in de
toelichting bij dit agendapunt is gegeven. Op verzoek van mw. J. van der Ploeg
leest de voorzitter de conclusies voor van de brief van de gemeente Zoetermeer
aan Oud Soetermeer van 11 februari die de aanleiding voor dit agendapunt
vormt. De gemeente stelt voor het museum los te koppelen van de vereniging
omdat het museum ‘slechts op basis van onafhankelijkheid op alle fronten
professioneel en slagvaardig’ kan opereren.
De voorzitter benadrukt dat van de mogelijkheden die in de toelichting bij het
agendapunt zijn genoemd er niet één de voorkeur van het bestuur heeft; het
bestuur doet geen voorstel aan de leden maar wil de leden raadplegen over de te
volgen koers.
De vergadering wordt toegesproken door achtereenvolgens mw. J. van der
Ploeg, mw. M. Warnars en de heren P.J.M. van Domburg en A. van Weeren.
Zij spreken enerzijds als lid, anderzijds als respectievelijk conservator, voorzitter,
secretaris en penningmeester van het museum en bepleiten splitsing van
museum en vereniging. De heer Van Weeren stelt voor een werkgroep te
formeren om een convenant op te stellen dat de samenwerking tussen de
vereniging en het museum regelt. De statuten van het museum zouden dan
moeten aangepast om enerzijds de splitsing te verwezenlijken en anderzijds de
belangen van de vereniging te waarborgen.
Na een korte discussie schorst het bestuur de vergadering om een voorstel aan
de leden te formuleren.
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Na de schorsing schetst de voorzitter kort de voor- en nadelen van de
verschillende keuzes die open  staan. Tegen ontkoppeling pleiten het feit dat de
vereniging het gezicht naar buiten dat het museum voor de verenging is,
verliest; bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de vereniging
op termijn uit ‘t Oude Huis moet vertrekken. Voor de fusie pleit dat de
samenwerking die beide partijen belijden dan automatisch is; ertegen is dat
gedwongen fusie niet tot goede samenwerking zal leiden.
Het bestuur stelt de leden voor om het museum en de vereniging te
ontkoppelen. Hiertoe zal een commissie worden ingesteld om een convenant
op te stellen waarin de toekomstige wijze van samenwerken wordt geregeld en
om de statutenwijziging van het museum voor te bereiden. Op de
najaarsledenvergadering zullen convenant en statutenwijziging aan de leden ter
beoordeling worden voorgelegd. Over dit voorstel wordt bij handopsteking
gestemd. Geen der aanwezigen is tegen, het voorstel is derhalve aanvaard.

8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 00.20 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun inbreng en geduld.

voor al uw a Relatiegeschenken
a Bloemdecoraties
a Smaakvolle boeketten
a Bruidswerk
a Rouwwerk

DE NOBEL

Dorpsstraat 86k, Zoetermeer, telefoon (079) 316 93 11
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Begroting voor het jaar 1999

BATEN Begr.’99 Begr.’98 Progn.’98
Contributie 25.000 25.500 24.800
Donaties algemeen 3.300 3.100 3.300
A.W.Z. 2.500 1.900 2.500
G.W.Z. 1.000 1.000 1.030
I.S.V. 800 550 805
Sponsors/advertenties 3.800 2.450 3.800
Onderhoud tuin 1.500 1.500 1.500
Rente 1.000 1.100 1.000
Subsidie gemeente 21.500 21.500 21.925
Verkoop boeken 2.266
Totale baten 60.400 58.600 62.926
LASTEN
Huisvesting

huur 24.350 23.800 23.914
energie 4.250 4.500 4.200
tuin 1.500 1.500 1.500
schoonmaken 1.800 1.750 3.668*)
zakelijke lasten 800 725 783
onderhoud 100 750 95

32.800 33.025 34.160
Organisatiekosten

bureaukosten 3.000 3.250 2.500
pr/representatie 1.000 1.000 1.595
verenigingsblad 12.000 10.500 10.695
lidmaatschappen 350 325 368
afschr.kantoormach. 1.000 1.000 988

17.350 16.075 16.146
Uitvoeringskosten

A.W.Z. 2.500 2.650 1.200
G.W.Z. 1.500 1.350 1.384
I.S.V. 525 525 287
collectie 1.000 1.250 736
activiteiten 1.500 1.650 965
onderh.machines 500 475 351
medewerkers 1.550 1.600 1.550
jubileum 1.175

10.250 9.500 6.473
Totale lasten 60.400 58.600 55.779
Overschot 6.247

*)gerekend over 2 jaar



2 2

Oude foto’s
Ria Moers-de Vree

De oude foto’s, die elke week in het Streekblad worden gepubliceerd en waarbij
wordt gevraagd of men wil reageren als men een bekende op de foto ziet staan,
zijn een succes. Wij krijgen telefoontjes uit heel Nederland. De uitgeknipte
foto’s worden naar familie en kennissen gestuurd. En van hen krijgen wij weer
namen van personen die op de foto staan.
Zo ontvingen wij een brief uit Zuid-Afrika, gestuurd door Paula van Halderen-
van Toorn. Paula stond op de foto van de R.K. meisjesschool uit 1946. Ze
herkende verschillende mede-klasgenootjes. Dat ze blij was met het
krantenknipsel bewijst wel de brief die wij hier citeren.
‘Stellenbosch 22/6/98.
Geachte redactie, Een foto van de meisjesschool 1946 is in mijn bezit gekomen.
Gestuurd door mevrouw Dagevos met wie wij nog na al die jaren contact
hebben en die nog steeds woonachtig is in Zoetermeer. Ze herkende mij uit de
2de rij van voor 5de van links. Wij woonden destijds in de Stationsweg 83 en
zijn met de hele familie in 1952 naar Z.Africa geëmigreerd. Heb er ook
verschillende namen uit herkend, o.a. Agatha in ‘t Veen (hoogste rij 4de v
rechts), Jopie Koot (heel onder 4de v rechts), Joke Heggelman (heel onder 2de
v rechts), Corrie van Velzen (2de rij v boven 4de v links), Tineke Kraan (heel
rechts 2de rij onder), Greet v.d. Meer (2de rij v boven 3de v rechts), Riet v.d.
Goes (naast mij links), Ria Westerman (naast bovengenoemde links).
Ben benieuwd of er nog meer hun zelf herkend hebben. Ik heb het gelijk in
mijn foto album geplakt en vond het ‘n heel leuke verrassing, waarvoor mijn
hartelijke dank. Was getekend Paula van Halderen-van Toorn.’
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De adverteerders en de hierna genoemde bedrijven maken het met hun
Žnanciële steun mede mogelijk dit blad uit te geven.
Van As Makelaardij bv
Eerste Stationsstraat 61, tel. 079-316 44 45
‘De Gulle Bottelier’ Boonekamp
Dorpsstraat 130, tel. 079-316 38 02
Bouwmarkt De Bouwhof
Bleiswijkseweg 1, tel. 079-331 07 00
Cammeraat IJzerwaren
Eerste Stationsstraat 48, tel. 079-316 37 31
Carrosseriefabriek Joost Lamboo bv
Koperstraat 40, tel. 079-363 44 44
Het Fluitschip historisch onderzoeks- en
adviesbureau, tel. (079) 316 78 46
Henneken Radio en TV
Den Hoorn 7, tel. 079-316 24 90
Linthout Foto Video
Dorpsstraat 68, tel. 079-316 30 84
Van Oosterom Schoen en Mode
Dorpsstraat 107, tel. 079-316 30 29

Roos Kantoorboekhandel
Dorpsstraat 155, tel. 079-316 35 80
Rooskleurig
Dorpsstraat 165, tel. 079-316 60 09
Rové Verlichting
Dorpsstraat 198, tel. 079-316 64 88
Schoenen Van Veen
Dorpsstraat 83, tel. 079-316 31 65
Slagerij Vollebregt
Dorpsstraat 127, tel. 079-316 35 25
Personenvervoer Van der Slik
Blauwroodlaan 296, tel. 361 61 61
Veenstra promenade Juwelier
Promenade 254, tel. 079-341 14 96
Verlaan Verfspeciaalzaak
Vlamingstraat 5, tel. 079-316 34 76
Van Waaij Wonen
Woonhart Europaweg, tel. 079-343 53 30

Op oude historische grond

’t Soetermeersche KofŽehuys, Dorpsstraat 108, tel. (079) 316 90 64



Het avontuur begint bij 
Dump van Herwijnen 

Voor alles wat met avontuur te maken heeft 
moetje bij Van Herwijnen zijn. 
Dus kom naar de Dorpsstraat 66 
voor een komplete uitrusting! 
Zowel voor jouw aktieve hobby 
of jouw aktieve vakantie! 

Een kompleet assortiment 

AantrekkeÜjk geprijsd 

Ook voor campingsport, 
messen, overlevingssets. 

tenten 
dartsport 
klimsport 

schietsport 
vrijetijdskleding 

kampeerartikelen 

Dorpsstraat 66 Zoetermeer Telefoon 079 - 3163551 


