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Van de redactie 

De redactie stelt het zeer op prijs indien lezers reageren op een artikel in het blad of 
zelf de moeite nemen een stukje Zoetermeerse geschiedenis aan het papier toe te 
vertrouwen. Het aantal reacties na ontvangst van de eerste aflevering van dit jaar 
was groot. De complimenten waren echter niet bestemd voor het blad, maar voor het 
Zoetermeers Fotoalbum, dat u tegelijk met 't Seghen Waert ontving. Deze publicatie 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan is dus een schot in de roos. In deze aflevering 
van 't Seghen Waert aandacht voor een speciale ledenwerfactie, waarbij dit bijzon
dere fotoboek een rol speelt. 
Zeventig jaar geleden brak in deze maand de oorlog uit. Reden voor de Interview-
groep een bijzonder artikel te schrijven over de mobilisatie in 1940. 
In 't Seghen Waert 4 van november 2009 staat op bladzijde 12 een foto van een 
schoenmakerij. Ten onrechte is daar vermeld dat de foto afkomstig is van J . Hoogen
doorn. Hij is van de familie De Bruin. Ere wie ere toekomt. 
De sluitingsdatum voor de kopij van aflevering 3 is 18 ju l i en voor de laatste aflevering 
van het jaar is dat 10 oktober. 
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Nieuwe leden 

We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
J . Adegeest, Zoetermeer 
G . E . M . Alders-Vollebregt, Dronten 
P.M.G. Augustijn, Zoetermeer 
A . Benschop, Zoetermeer 
I . C . C . Coers-Bouwer, Zoetermeer 
W van Duijvenbode, Zoetermeer 
I . Frijmann, Zoetermeer 
J . Goet-Hiemstra, Zoetermeer 
J .W.C. Goverde, Zoetermeer 
C . van der Helm, Zoetermeer 
A . H . Janse, Zoetermeer 
J . M . Keijzer-Stoutjesdijk, Zoetermeer 
J . Kleefstra-Janssen, Zoetermeer 
D . Koek, Zoetermeer 
l .N . Koek-Lindhout, Zoetermeer 
P.J.A. de K o k , Leidschendam 
P. Mets-Verwey, Zoetermeer 
M.N. Mostert, Zoetermeer 
C . Nederpelt, Zoetermeer 
T. van Pelt, Zoetermeer 
L . van Raad, Zoetermeer 
F. Rijkaart, Zoetermeer 
M . J . Rosier, Zoetermeer 
C.W.M. van Swieten, Den Haag 
Ph.J. van der Wees, Zoetermeer 
M w Zellenrath-Ingenillem, Zoetermeer 

Aanmelden als lid kan via onze website www.oudsoetermeer.nl of per post via Dorps
straat 7, 2712 A B Zoetermeer. Vermeld uw naam, adres en geboortedatum en of u 
zich opgeeft als lid, jeugdlid (tot 18 jaar) of gezinslid (tweede op hetzelfde adres). 
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Activiteiten 

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij mevrouw F. Brandhorst 
Tel. 079 351 70 47 

Dinsdag 11 mei 
Bezoek aan de historische vereniging van Boskoop met bezoek aan het Boomkwekerij
museum en een kweker, alsmede een boottochtje en een korte wandeling door Oud 
Boskoop o.l.v. de heer de Gunst 
Kosten Euro 12,50, leden Euro 10,-. 

Vrijdag 28 mei 
Wegens enorm succes wordt de film 'Ben je 60?! ' nogmaals vertoond. 
Locatie: 't Centrum, Frans Halsstraat 1. Aanvang 20.00 uur 
Kosten inclusief koffie: Euro 5,-, voor leden Euro 3,-. 

Zaterdag 5 juni 
Fietstocht naar Ri jswi jk v ia Pijnacker. 
Bezoek aan het Tollenshuis, de oude kerk met een rondleiding o.l.v. de heer Dammers 
Kosten Euro 6.-, leden Euro 4,-. 

Donderdag 16 augustus 
Bezoek aan Leiden met een tocht door de grachten en een kleine rondleiding. 
Kosten Euro 12,50, leden Euro 10,-. 

Zaterdag 18 september 
Bustocht naar Brugge. Kosten waarschijnlijk Euro 30,00. 

Ronald en Ton geridderd 

Op 29 april j . 1 . hebben Ronald Grootveld en Ton Vermeulen een koninklijke onder
scheiding ontvangen uit handen van burgemeester Waaijer. Het bestuur van het His
torisch Genootschap heeft Ronald en Ton voorgedragen als blijk van waardering voor 
hun jarenlange inspanning voor vele maatschappelijke instellingen, waaronder ons ei
gen H G O S . Beide mannen zijn niet weg te denken uit onze vereniging. Ze zijn nauw 
betrokken bij een aantal werkgroepen, de redactie van Het Seghen Waert en vervul
len bestuursfuncties, zowel in het verleden als in het heden. 
Ronald en Ton, gefeliciteerd ! 
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Belangrijke aanwinsten voor de collectie 
Marjolijne Vijverberg-Kalkema 

Mevrouw A.M.P. Boon-van Heugten - wie kent haar niet! In haar werkzame leven 
als verloskundige zijn maar liefst 8.000 Zoetermeerse kindertjes door haar op de we
reld geholpen. In 2003 heeft ze het Historisch Genootschap haar albums met foto's en 
geboortekaartjes overhandigd. Deze geven een boeiend beeld van de tijd: niet alleen 
wat betreft het dagelijks leven (denk hierbij aan meubels en kleding) maar ook de 

groei van Zoetermeer: de eerste kaartjes stammen alle 
uit het Dorp en daarna komen er steeds straten bij, in 
Palenstein, Driemanspolder, Meerzicht, Seghwaert en 
later Buytenweg De Leyens. 
Na het overlijden van Hannie Boon op 31 mei 2009 zijn 
er bij het opruimen van haar woning nog meer geboorte
kaartjes en foto's gevonden. Ook deze zijn aan het 
Genootschap overhandigd, zodat zij bij de andere boeken 
kunnen worden gevoegd. Het materiaal wordt gescand 
en de gegevens worden opgenomen in de centrale data
base met persoonsgegevens van Oud Soetermeer. Een 
stuk geschiedenis van Zoetermeer is hiermee compleet 
geworden! 
In februari 2003 wijdde Piet Drapers een artikel aan 

Mevrouw Boon met de mevrouw Boon en haar werkzaamheden ( ' t Seghen 
pasgeboren Dennis Lokker. Waert jg . 22 nr. 1, 2003). 

Een minstens zo 'n belangrijk onderdeel v£ 
advertenties van Cor van Wieringen. Zo 'n 

Jan ÖJ.M.) Well (1927-1933) 

n de collectie vormt de verzameling rouw-
20 jaar geleden ontving de Genealogische 
Werkgroep Zoetermeer drie mappen met 
advertenties verzameld door Cor's vader 
en aangevuld door Cor ze l f Deze map
pen stonden jarenlang in de kast als de 
"Collectie Van Wieringen". In 2007 zijn 
alle advertenties gescand en is de infor
matie opgenomen in de database. In 2008 
verblijdde Cor ons met zijn collectie bid
prentjes. Inmiddels zijn die ook gescand 
en het geheel is nu digitaal in te zien in 't 
Oude Huis. 

Cor en A n van Wieringen, heel hartelijk 
dank! 
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De mobilisatie rond Zoetermeer in 1940 
E. W. van den Burg 

Beloofd 
In de aflevering van augustus 2009 werd in het verenigingsblad aandacht besteed aan 
de Mobilisatie van '39- '40. Dat artikel eindigde aldus: 
"Zoals we weten werd het op 10 mei 1940 toch oorlog en alle militairen in Nederland 
werden er in betrokken, ook die in Zoetermeer gelegerd waren. Daaraan willen wij in 
't SeghenWaert van april 2010 aandacht besteden. Omdat wij in interviews enige 
Zoetermeerders zijn tegengekomen die ook militair waren in mei 1940, zullen wij ook 
hen daarin betrekken". 
Belofte maakt schuld. 

Documenten 
In het archief van het Genootschap bevinden zich documenten die betrekking hebben 
op de verrichtingen van de tijdens de mobilisatie in Zoetermeer gelegerde militairen. 
E r is er ook een van de commandant van de I e Verlichtings Afdeling, kapitein G. van 
Loon. Zi jn gevechtsbericht is gedateerd 17 mei 1940, dus enige dagen na de capitula
tie. Hierin geeft hij een tamelijk gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen op 10 mei 
betreffende de gevechten in de Noordpolder in Berkel. Omdat deze gevechten nog 
steeds het meest tot de verbeelding spreken zullen we ons hiertoe voornamelijk beper
ken. 

Gevechtsbericht Kapitein G. van Ijoon: 
' In den vroegen morgen van IO Mei werd 
de Afdeling plotseling gealarmeerd door 
zware bominslagen en heftig artillerievuur. 
Onmiddellijk heb ik allen in volle uitrusting 
laten aantreden en tussen 4 en 5 uur kwa
men talrijke berichten binnen van gelande 
parachutisten. Onmiddellijk heb ik naar de 
opgegeven punten patrouilles uitgestuurd, 
welke later terugkeerden met twee gevan
genen. 

Ben Horsthuis maakte in 1970 deze 
impressie van de Duitse vliegtuigen boven 
Zoetermeer met Pinksteren 1940. 
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Om omstreeks zes uur kwam een patrouille van de I e Verlichtings Afdeling tegelijk 
met een patrouille der Huzaren Motorrijders op de weg van Voorhoekje naar Berkel. 
Deze patrouilles waren op zoek naar vliegtuigen welke daar waren geland. Zodra de 
juiste plaats was bepaald, is bevel gegeven tot de aanval. Vanaf de weg Berkel-
Voorhoekje vielen wij aan in Oostelijke richting naar de beide vliegtuigen die ongeveer 
op het snijpunt van de vierkant bij nr. 34-73 op een afstand van 150 meter van elkaar 
waren gelegen tegen de Delfland-Schielandse landscheiding. Op 100 meter afstand 
was voortgaan niet meer mogelijk door krachtig mitrailleurvuur van de numeriek tal
rijke goed verschanste vijand. 
Te 7.15 uur landden nog drie vliegtuigen met versterkingen. Onmiddellijk zijn toen nog 
enkele patrouilles van de 1 e Verlichtings Afdeling opgeroepen, welke de vijand van 
verschillende richtingen trachtten te naderen. Zodra nu werd aangevallen werden wij 
beschoten met mortierschoten en granaatkartetsen. Ondertussen was versterking 
gekomen van de Huzaren Motorrijders in den vorm van twee mitrailleurs. Door 
onoordeelkundige opstelling leed de bediening hiervan aanzienlijke verliezen. 
Ik heb toen onder mijn persoonlijke leiding een der mitrailleurs voor een raam laten 
opstellen. Nauwelijks gevuurd hebbende werden we beschoten met een zeer juist 
gericht mortiervuur. De bediening van de mitrailleurs was uiterst moedig doch schoot 
zeer slecht. In de loop van de middag heb ik meerdere malen laten aanvallen, maar 
door het sterke vijandelijke vuur liepen deze aanvallen dood. Ook de weg Berkel-

Buurtbewoners beklommen de Duitse Junkers 52 die op 10 mei 1940 een noodlanding 
maakte in de Katwijksebuurt van Pijnacker (coll. L. Bolleboom) 
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Voorhoekje werd voortdurend onder vuur gehouden. Daar wij niet opschoten, ben ik 
toen onder mijn persoonlijke leiding met een patrouille opgerukt langs de landscheiding 
tussen Delfland en Schieland. Wij konden toen den vijand op enkele honderden meters 
naderen, maar de laatste 300 meter waren vlak gemaakt terrein zonder enige dekking, 
terwijl wij ook geen mitrailleur hadden. Oprukken bleek dan ook langs deze zijde 
onmogelijk. Echter bleek spoedig, dat wij door eigen troepen werden beschoten. Ik 
ben toen teruggegaan naar den bekenden weg om met de auto nieuw aangekomen 
troepen op onze aanwezigheid attent te maken. In de loop van de middag waren een 
tweetal manschappen van de Ie Verlichtings Afdeling er in geslaagd in het meer 
Westelijk vliegtuig door te dringen. 
Niemand was daarin nog aanwezig, 
zij werden echter zoo heftig bescho
ten, dat ze zich moesten terugtrek
ken. 

Te ongeveer 7 uur 's avonds versche
nen nieuwe hulptroepen Wielrijders 
en nam Majoor Voncke het com
mando over. De Wielrijders vielen aan 
uit Noordelijke richting, de Huzaren 
en de Ie Verlichtings Afdeling uit het 
Westen en Zuiden. Daar het er toen 
naar uitzag, dat het gevecht in de 
nacht niet zou zijn beëindigd, heb ik 
een twaalftal zoeklichten laten aan
rukken welke echter niet in bedrijf zijn 
gekomen. 

Kapitein Van Loon krijgt het Bronzen Kruis 
opgespeld door koningin Wilhelmina, 1946 
(coll. R.M.F. van Loon) 

De nieuwe aanvallen werden met heftig vuur beantwoord, maar niettegenstaande het 
invallen der duisternis naderden de troepen steeds. Totdat te plusminus 20.00 uur de 
vijand lichtkogels begon af te schieten en zich overgaf Totaal werden 47 man gevan
gen genomen, waarvan 8 man door de 1 e Verlichtings Afdeling. Ook een grote hoe
veelheid munitie en wapens vielen in onze handen. De Ie Verlichtings Afdeling had 
een betrekkelijk zwaar en drie licht gewonden. Een gewonde Duitser is in de loop van 
de morgen in een boerderij gevangen genomen en naar Voorburg afgevoerd. 
Tijdens deze gevechten was ook een vijandelijk vliegtuig geland ter hoogte van Kat
wijk (Katwijksebuurt in Pijnacker). Zowel een patrouille van de 1 e Verlichtings Afde
ling als van de 1 e Ponton Afdeling was onmiddellijk ter plaatse. Na enig vuren gaven 
zij zich oven 12 Man werden gevangen genomen en wapens en munitie buitgemaakt. 
Een gevangene was zwaar gewond. 

De Commandant Ie Verlichtings Afdeling. Was getekend: G. van Loon ' . 

Ir. Gerardus van Loon werd in 1946 begiftigd met het Bronzen Kruis . 
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Enige aanvullingen op het rapport 
Bi j de gevechten is onder andere de dienstpHchtig Huzaar Jan Baas uit Bunschoten 
gesneuveld. Hij is op 11 mei 1940 begraven in Bleiswijk en op 29 juni 1940 her
begraven op de Algemene Begraafplaats in Bunschoten. 

Bi j de militairen van de 1 e Verlichtings Afdeling was ook de Berkelaar Cor Overdevest 
ingedeeld. Toen hij op 10 mei werd ingezet bij de gevechten in de Noordpolder bevond 
hij zich op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis en dat was toch wel bijzonder. 
Eerder op die dag had hij met een aantal andere militairen bevel gekregen om wapens 
en munitie te gaan halen uit een Duits vliegtuig dat 's morgens in de Katwijksebuurt 
van Pijnacker een noodlanding had moeten maken. De machinegeweren die zij buit-
maakten werden later op de dag in Berkel ingezet tegen de Duitsers. 
Toen op de avond van de 10e mei op het gevechtsterrein de vijandelijkheden waren 
gestaakt mocht de Berkelse huisarts Hoogerbrugge, geassisteerd door een aantal 
EHBO's ters , de polder in om de gewonden te verzorgen. Vooral voor deze assistentes 
was het een gruwelijke ervaring om voor het eerst sedert hun opleiding geconfron
teerd te worden met verwondingen veroorzaakt door kogelinslagen. 
Bi j het wrak van een van de vliegtuigen werd het verbrande lichaam van de piloot 
aangetroffen. Zi jn naam was Herbert Phörtner. Zi jn stoffelijke resten werden voorlo
pig in een veldgraf begraven. Later is hij herbegraven op de begraafplaats in Bleiswijk 
en nog later op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn in Limburg. Vermoede
lijk is de zwaar gewonde over wie kapitein Van Loon geschreven heeft soldaat E . J . 
Berfelo uit Enschede geweest. Berfelo heeft verklaard dat hij op korte afstand was 
van een van de vliegtuigen, toen hij door vijandelijk vuur werd geraakt in zijn schouder. 
Pas tegen de avond konden zij hem, onder vijandelijk vuur ophalen. Hij werd naar het 
ziekenhuis in Voorburg gebracht waar hij een flink aantal weken is verpleegd. De 
verwonding aan zijn schouder was zo ernstig dat hij zijn vak als koperslager nimmer 
meer heeft kunnen uitvoeren. De rest van zijn leven is hij postbesteller geweest. 
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Zoetermeerders in de meidagen 
E r moeten enige tientallen Zoetermeerse mannen in militaire dienst zijn geweest tij
dens de meidagen van 1940. Van een klein aantal weten wij waar zij waren en wat zij 
gedaan hebben. 

Robert Roos: 
'Toen zijn we tijdens het bombardement van Rotterdam nog wat gaan lopen en kwa
men uiteindelijk in Kralingen terecht. Daar kwamen we Duitsers tegen en we werden 
meteen gevangen genomen. Je moest je geweer inleveren en alles aan de kant gooien, 
handen in je nek en daar ging je , drie soldaten ernaast en zo de hele stad door, wat 
vreselijk angstig was. De één zei: "je gaat de vlammen in !" en een ander zei:"ze 
schieten je dood!" We kwamen aan op het Stieltjesplein, daar stond de Stieltjeskerk en 
daarin hebben we een paar weken gezeten. Toen werden we zomaar losgelaten en 
kon iedereen naar huis' . 
In 1943 moest Robert zich in Amersfoort in zijn uniform melden voor de Arbeitseinsatz 
en hij heeft de rest van de oorlog in Duitsland doorgebracht. 

Jan Westhoek: 
' I n de mobilisatietijd werd ik opgeroepen. Ik moest mij melden bij een zojuist nieuw 
gebouwde kazerne in Den Haag en van daar ging ik naar het Westland. Ik was inge
deeld bij het 3e Regiment Veldartillerie. Drie batterijen vormden één afdeling en we 
lagen van Honselersdijk tot Poeldijk. Eerst ben ik ingekwartierd bij particulieren en 
later werden we ondergebracht in een stal. Op 10 mei moesten we, midden in de 
nacht, naar Den Haag om Den Haag te verdedigen. De stukken hebben ze toen op de 
Ijsbaan in stelling gebracht. De IJsbaan was dicht bij de Houtrusthallen. De kanonniers 
hebben geschoten op Ockenburg, waar de Duitsers geland waren. Ze hebben het 
helemaal kort en klein geschoten en de infanterie moest er heen om de Duitsers 
gevangen te nemen. Het vliegveld Ockenburg was eigenlijk geen officieel vliegveld, 
het was een noodvliegveld'. 

Herinneringen van mevrouw G. van 't Wout-Akkerman over haar vader Engel Akker
man: 
'Wij hadden een kruidenierswinkel in de Dorpsstraat, maar tijdens de mobilisatie werd 
mijn vader opgeroepen voor de militaire dienst. Mijn moeder heeft toen, samen met 
Dirk Stolk de zaak draaiende gehouden. Mijn vader werd ingekwartierd in Doom bij 
slager Van Ommeren. Hij was de chauffeur van kapitein A.P. Berli jn. Eén van zijn 
opdrachten was om mensen naar Hoek van Holland te brengen, die met de boot naar 
Engeland vertrokken. Later in de oorlog moest hij zich melden in Amersfoort. Hij is 
daar samen met Bos van de Broekweg zogenaamd naar toe gegaan. Ze hebben zich 
daar niet gemeld. Maar thuis vertelden zij dat ze naar huis mochten, omdat zij niet 
gemist konden worden. 
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Jan Baars: 
Toen de mobilisatie in 1939 werd afgekondigd moest hij als gewoon soldaat opkomen 
bij het 4e Regiment Infanterie. Hij werd ingezet op het eiland van Dordrecht waar 
Duitse parachutisten waren geland. Niet met de bedoeling om een held te zijn, maar 
hij heeft gedaan wat zijn hart hem ingaf In een brief die de heer Baars bewaard heeft 
kunnen we daarover het volgende lezen: 
"Door dezen verklaar ik, dat ik de soldaat J . Baars, woonachtig te Zoetermeer, Vlaming
straat 4 1 , grote dank verschuldigd ben voor zijn heldhaftig gedrag op I I mei 1940, 
waardoor ik het leven mocht behouden. Een Duits soldaat gebruikte mij op die dag als 
schild en gelastte soldaat 1 J . Baars naar voren te komen. Aan dit bevel voor over
gave werd geen gevolg gegeven. Doch door de soldaat Baars werd met het pistool 
gevuurd, welk vuur op gelijktijdig moment beantwoord werd door de Duitser. A l s 
gevolg hiervan werd de vijand een duim van de rechterhand afgeschoten, zodat deze 
niet verder kon vuren. Dit feit stelde mij in de gelegenheid om te kunnen ontvluchten. 
Volgaarne betuig ik daarom schriftelijk J . Baars mijn hartelijke dank voor dit wapen
feit en wens hem voorts veel geluk en voorspoed in zijn verdere leven toe. 
Was getekend: Amstelwijck, 31 mei 1940 G . A . E . Duyster, jr , sergeant 2-1-28-RI" . 

De heer Baars werd in 1947 begiftigd met het Bronzen Kruis en in 1952 met het 
oorlogsherinneringskruis. Van zijn verwonding heeft hij nog geruime tijd last gehad. 

't Kaashuys , voor al uw... 
• Boerenkaasspecïatiteiten 
• Hollandse en buitenlandse 

kaasspecialiteiten 
• Diverse salades en paté's 
• Vers gebrande noten 
• Zuidvruchten 

l ^ ^ ^ l — Dorpsstraat 103-(079) 316 76 6̂ 
Openlrigsujden: W tJm do «;3Ö IR-QO uur, vrij 8:}0'20:00 uur, m 8:J0-17;W wir. Maandag gesinlen^ 
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Theo Windmeijer: 
Theo werd ingedeeld bij de Infanterie, bij De Jagers. Op 10 mei bevond hij zich in 
Brabant en zijn eenheid was belast met de bewaking van bruggen. Toen de oorlog een 
paar dagen oud was kreeg hij met de andere soldaten opdracht om een brug op te 
blazen. Hij was daar direct bij betrokken. "Het was de lont aansteken en dan honderd 
meter hardlopen en dekking zoeken!" Daarna moest hij met zijn eenheid lopen naar 
Zeeuws Vlaanderen, dwars België door naar Noord Frankrijk. Daar gingen ze op een 
boot met de bedoeling dat zij naar Engeland zouden worden gebracht. De boot werd 
gebombardeerd door de Duitsers. Theo werd zwaar gewond aan zijn hoofd en kwam 
na veel omzwervingen in een Frans ziekenhuis terecht. Pas in augustus 1945 kwam hij 
thuis in Zoetermeer, waar hij verder moest herstellen van zijn verwonding. 

Bronnen: 
Koninklijke Landmacht:Sectie Militaire Geschiedenis 
E . H . Brongers, Luitenant-Kolonel b.d. 
'Op 5 mei ben ik opnieuw geboren' door Leo Bolleboom, Berkel 
't Seghen Waert, 2002, nr 2, 2007, nr 1 en 2009 nr 3 
Mw. G. van 't Wout-Akkerman, Loosduinen 
Mw. D . M . Fillekes-Akkerman, Oud-Beijerland 
De heer M . Berfelo, Enschede 

Engel Akkerman (2'" van links) tijdens de mobilisatie, 1940 
(coll. mw. D. Fillekes-Akkerman) 
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Een veiling in 1915 
Ronald Grootveld 

De erven Droogh laten hun land veilen 
Op 6 september 1910 luidden de klokken van de Nicolaaskerk voor Jan Droogh, "rus
tend landbouwer". Hij was vier dagen daarvoor in Zoetermeer overleden en ruim 80 
jaar oud geworden. Van zijn zeven kinderen bij maar liefst drie echtgenotes, waren er 
zes in leven gebleven. Aanvankelijk werd de erfenis niet verdeeld, maar in juni 1915 
leverden de kinderen bij notaris Hendrik van Hamersvelt aan de Dorpsstraat in Zoeter
meer een volmacht en verzoek in om ruim 18 hectare land in de Binnenwegsepolder 
aan de Zegwaartseweg te verkopen. De handtekeningen van de erfgenamen werden 
op verzoek van de notaris "voor echt erkend" door Jan Akkerman, Bemard Groenheijde 
en Gerrit van Herwijnen. De ondertekenaars waren: Engeltje Droog, weduwe van 
Hein Groenewegen in Zoetermeer, tuinder Leen Droogh, Chris Droogh, die boerde in 
Langeraar, Pleuntje Droogh, boerin in Nieuwkoop en weduwe van Boudewijn van der 
Tol, Janus Droogh, boer in Zegwaart en Jan van Schie, slager in Leiden, getrouwd met 
Jansje Droogh. Zoals toen gebruikelijk zouden de landerijen worden geveild in ver
schillende gedeelten, percelen genoemd. De afslager Jan Akkerman, in het dagelijks 
leven kruidenier even voorbij De Jonge Prins, had acht percelen benoemd, waar
schijnlijk omdat hij daar meer opbrengst van verwachtte dan van verkoop van al het 
land ineens. 

HEMMEKEW BW 
P r o f e s s i o n e l e v e r h u i z e r s 

v a n h u i s uit 
* Part icul iere verhuiz ingen 
* Kantoor- en bedrijfsverhuizingen Goudstraat 51 
* Nationale en internationale verhuizingen 2718 RD Zoetermeer 
* Verhuiswinkel te l . -l- 3 1 (0 )79 -3611368 
* Verwarmde en beveiligde inboedel-/ e-mai l : info@henneken.n l 

archiefopslag webs i te : www.henneken .n l 
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Kegels van de veiling 
De veiling vond plaats in het koffiehuis De Jonge Prins van Engel Ooms aan de 
Dorpsstraat in Zegwaart. De notaris, de afslager, mogelijke kopers en andere 
geïnteresseerden hadden zich op 23 juni 's ochtends om 11 uur verzameld in het eta
blissement. De voorwaarden voor de veiling werden voorgelezen. Allereerst werd 

Pastoor A. van den Berg, afkomstig uit Zoetermeer, schilderde in de jaren (19)30 de 
Nicolaaskerk naar een ansichtkaart uitzijn jeugd. In 1915 was de afgebeelde kerk door 
de huidige vervangen. 
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^ west 
r a d i o t v i n t e r n e t j 

Ü 

De omroep voor Zoetermeer 
Nieuws, sport en andere actuele berichten uit de regio Zoetermeer zijn elke dag 
te vinden bij Omroep West: op Radio West, TV West, Westonline.nl of West Tele-
text. Daarnaast ook via Twitter en Youtube. 

Met 120.000 inwoners en veel bedrijvigheid is Zoetermeer een belangrijke kern in 
het uitzendgebied van Omroep West. De redactie heeft dan ook veel aandacht voor 
het nieuws, verkeer, de sport, evenementen en ontwikkeling in de stad. Voor actueel 
regionaal nieuws kan men op elk moment terecht op de vertrouwde kanalen van 
Omroep West. 

Zoetermeer in juni in de spotlight 
Vanaf 21 juni staat Omroep West 
een week lang helemaal in het 
teken van Zoetermeer. Zo zullen 
meerdere programma's live vanuit 
Zoetermeer worden uitgezonden. 
Natuurlijk bent u daarbij van harte 
welkom. Kom langs en ontmoet 
Dieuwertje Blok, Patrick van Hou
ten of praat mee in Het Gesprek 
van de Dag met Pieter Kuipers. 
Hoe alles er precies uit gaat zien 
hoort en leest u via Omroep West. 

Dieuwertje Blok en Patrick van Houten presenteren 
De Ochtendshow live vanuit Zoetermeer 

Voor het laatste nieuws, programma-informatie en het terugkijken-
of luisteren van uitzendingen: ga naar www.westonline.nl 
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vastgesteld dat de veiling bij opbod, verhoging en afslag zou gebeuren, dat er met 
Nederlands geld betaald moest worden en dat de hoogste bieder eerst en daarna ook 
anderen alsnog een bod mochten verhogen. Het verhogen bracht een premie op voor 
de verhogers en ook de verkopers werden daar natuurlijk beter van. Tot een uur na de 
veiling moest een bod blijven staan. Deze regel was ingesteld om de verkopers gele
genheid te geven een perceel eventueel aan een lager biedende te verkopen, als hen 
dat beter uitkwam. Met een bod zat je dus aan een perceel vast, tenzij iemand anders 
hoger bood en het ook nog eens kocht. 
De hoogste bieder zou als trekgeld 1 procent van de inzetsom krijgen en de verhoger 
nog eens 20 % van het bedrag waarmee hij verhoogde. Binnen twee maanden moes
ten de koopsommen worden voldaan en anders zou 6 % rente moeten worden vol
daan. Bovendien waren de kopers verplicht binnen drie dagen al 7 % van de koopsom 
en eventuele trek- en verhooggelden aan de notaris te betalen. De kopers konden 
over hun land beschikken als de oogst was gedaan "met het ontblooten der schoof' en 
het weiland zou met Kerstmis beschikbaar komen. 

De Jonge Prins omvatte behalve een café ook het raadhuis, een theetuin en een 
kinderspeeltuin. De foto dateert van omstreeks 1910. 
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Opbod 
Wie iiwamen er bieden? Allereerst slager Wim Verhoog uit Den Haag, dan veehandelaar 
Arie Lengkeek, boer Gerrit van Straalen, vrachtrijder Arend van der Kooij en koop
man Adriaan Noordam. Veilingmeester Jan Akkerman kreeg het voor elkaar om hen 
het hoogste bod te laten uitbrengen. Verhoog op drie percelen. Van Straalen op twee 
percelen en de anderen elk op één perceel. Om de ophoogpremie te innen verhoogde 
Gerrit van Straalen zijn bod maar anderen kwamen ook: koopman Jan Hoogendoorn, 
koopman Gerard van den Dool uit Zevenhuizen en boer Frans Leeuwenburg verhoog
den andere gedane biedingen. 
Daarmee was de eerste akte van dit bedrijf afgesloten en de notaris tekende samen 
met de spekslager Gerrit van Herwijnen en de fietsenhandelaar Bemard Groenheijde 
het proces-verbaal. Ook alle bieders en verhogers tekenden, behalve Adriaan Noor-
dam, die inmiddels was vertrokken. Zes dagen later kwam Jan Hoogendoorn nog 
eens bij de notaris langs, 's avonds om half tien. Hij verhoogde nogmaals een bod. 
Gerrit Jan Nales, oud-timmerman en veldwachter Rien Noppe moesten tekenen als 
getuige. 

Afslag en toewiJ:(ing 
Op 30 juni , precies een week na de biedingen, verzamelde iedereen zich weer in De 
Jonge Prins en kon Jan Akkerman overgaan tot afslag van de percelen. B i j afslag 
wordt een perceel aangeboden op een bedrag hoger dan het hoogste bod, dat vervol
gens telkens wordt verlaagd tot dat iemand het mijnt, dus verklaart het te willen ko
pen. Bedoeling is om nog net wat meer opbrengst te verkrijgen. Mocht er niet gemijnd 
worden, dan werd het perceel toegewezen aan de hoogste bieder van vorige week. 
Alleen de eerste vier percelen werden afgeslagen, de andere niet - die gingen direct 
naar de hoogste bieders. 
De uitslag was dat boer Jan van den Hoek en boer Gerrit van Straalen mijnden en dat 
vrachtrijder Arend van der Kooij en koopman Jan Hoogendoorn hun hoogste bod 
gestand deden. Van Straalen verklaarde een deel van de grond te hebben gekocht in 
opdracht van de weduwe Büsching te Bleiswijk. Jan Hoogendoorn had ook geboden 
namens (zijn broer?) koopman Martinus Hoogendoorn. Deze keer tekenden Nales en 
Verhoog als getuigen. Verhoog (bijna 100 gulden), Lengkeek (f l . 37,-) en Noordam (fl . 
25,-) kregen als hoogste bieders trekgeld uitgekeerd, terwijl ze uiteindelijk niet koch
ten. Van den Dool en Leeuwenburg kregen respectievelijk f l . 20,- en f l . 30,-ophooggeld 
en kochten ook niet. Van Straalen kreeg trekgeld en ophooggeld maar kocht het per
ceel uiteindelijk zelf en was daarmee een dief van zijn eigen portemonnee. Ook Hoogen-
doom kocht het perceel dat hij zelf had opgehoogd en had dat dus beter niet kunnen 
doen. Vier jaar later kwamen de Hoogendoorns er nog goed vanaf, toen ze de grond 
alsnog, voor bijna het dubbele bedrag, aan Van Straalen verkochten. A l met al bracht 
de grond van de erven Droogh ruim 22.500 gulden op en konden een paar bieders en 
ophogers enkele tientjes in hun zak steken. 
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Bron: Processen-verbaal van veiling verleden voor notaris H . van Hamersvelt te Zoeter
meer 23/30 juni 1915 en 23/30 ju l i 1919, afkomstig van mw. Van Stralen-de Jong 
(collectie Oud Soetermeer) 

Jan Droogii (1831-1910) rond 1900 met zijn derde echtgenote, Sophia Groenewegen en 
zijn zes kinderen. Achteraan (2"' van links en geheel rechts) staan een schoonzoon en 
een schoondochter (coll. J. Groenewegen) 
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Een grote reis 
Piet Drapers 

Vader Vollebregt bekocht Canada en Nieuw Zeeland in 1959 
Zestig jaar geleden verlieten veel ondernemende Nederlanders het vertrouwde va
derlandse gebied, om elders in de wereld een nieuw bestaan op te bouwen. In een 
aantal landen werden deze mensen met open armen ontvangen. Velen stapten in Rot
terdam op de boot om na enkele weken aan te komen in Canada, Nieuw Zeeland of 
Australië. 
Op de kades speelden zich veel emotionele taferelen a f Zowel degenen die vertrok
ken als de achterblijvers dachten dat het een afscheid 'voor altijd' zou zijn. In de 
vijftiger jaren reikte het buitenland voor de Nederlanders meestal niet verder dan de 
landen binnen Europa. Zestig jaar later kunnen we ons dat maar moeilijk voorstellen, 
nu we voor een korte vakantie naar de andere kant van de wereld afreizen. A l s j e dan 
een dagboek in handen krijgt van iemand die in 1959 op bezoek ging bij zijn kinderen, 
werpt j e dat terug in de tijd. 

Hel gezelligste eetcafé van het Stmdsharti Oostwaarts 4 
Stadstiart Zoetermeer 

0T9- 346 31 41 7 dagen per week geopend voor lunch en diner. 
Maar ook om te genieten varii 

e#n goed g(as wt|n of bJer. www.theotdpal.nl 
info@theoldpal. n I 

Bi|voorboeld voor of na 
een bezoek aan theater of b ioscoop 

Waar Jm oude vrmnden hebt en nieuwe vrienden maakt! 
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Zoetermeerders 
Natuurlijk zijn er ook Zoetermeerders onder de 
emigranten. Zo heeft Jacques van Oosterom vast
gesteld dat er in die periode 189 Zoetermeerse 
families zijn geëmigreerd. Omdat het vaak om grote 
gezinnen ging, veronderstelt hij dat het toch meer 
dan vijfhonderd mensen waren en dat is op een 
bevolking van ongeveer 7 000 zielen toch een fors 
aantal. Naar Nieuw Zeeland vertrokken 22 fami
lies, die Jacques in de afgelopen jaren allemaal 
bezocht heeft. 
Comelis Vollebregt en zijn vrouw Anna Maria van 
Leeuwen, die in 1958 overleed, kregen acht kin
deren. Zij moesten tussen 1951 en 1955 afscheid 
nemen van hun dochters R i k a en Nelly en van 
twee zonen. Koos en Lenard. Koos, getrouwd met 
Rie van Haastert en Lenard, getrouwd met Vroon 
de Groot vertrokken naar Featherstone in Nieuw 
Zeeland. R ika met man Nic Heemskerk en Nelly 
en haar man Piet de Groot gingen naar Brits Co-
lumbia in Canada. De andere helft van de kinde
ren, een dochter en drie zonen bleef in Nederland. 

Vader Vollebregt 
De familie Vollebregt woonde in Zoetermeeer aan de Zegwaartseweg 39 (nu 
Edisonstraat 81). Vollebregt was geboren op 10 oktober 1889 in Zegwaart. Zi jn over
grootvader, Johannes (1805 - 1863) kwam van Schipluiden naar Zoetermeer als "bouw
man". Ook zijn grootvader Comelis (1863-1887) en zijn vader waren boer. De ouders 
van Comelis Vollebregt waren Johannes Vollebregt (1862 -1931) uit Zegwaart en 
Comelia Johanna van Bohemen (1863 - 1899) uit Veur. 
Comelis Vollebregt logenstraft in 1959 de gedachte dat emigratie een definitief af
scheid is. Hi j vat het plan op om zijn vier geëmigreerde kinderen te gaan bezoeken en 
daar ook de tijd voor te nemen. Hij vertrekt in mei 1959 en keert een jaar later weer in 
Nederland terug. Zi jn 'indrukken en belevenissen', zoals hij het zelf noemt, legt hij 
vast in een dagboek. De kinderen laten het in 1994 in druk verschijnen omdat zij het 
verhaal de moeite waard vinden om aan de belangstellende familieleden door te ge
ven. Zi j noemen het 'een reisverslag', waarschijnlijk omdat niet iedere dag van het 
jaar waarin vader op reis was een plekje in het boek vindt. Ook als niet familielid is het 
bijzonder om anno 2010 mee te mogen reizen met iemand die in 1959 de reis van zijn 
leven maakt. 

Comelis Vollebregt (1889-1961) 
(coll. mw. A. van Wieringen-
Vollebregt) 
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Vliegen 
Op 18 mei 1959 wordt van Schiphol vertrokken naar Canada. 'Om half twaalf van de 
grond waar men bijna niets van merkt. Heb naast een dame in Zeeuwse kledij geze
ten. Die plaatsen worden aangewezen'. De tocht naar Canada vergt nog een tussen
stop, maar op Groenland kon niet geland worden. 'We zullen nu landen op IJsland. 
Opletten of dat uitkomt. Het heet IJsland en het is het ook. Het was ruim 8 uur toen 
we in Vancouver weer op de grond stonden. Toen natuurlijk door de controle en 
douane wat goed verliep. Wel zei de man, had ik te veel (49) sigaren en nog wat tabak 
bij mij, maar liet me toch door'. 
Op zondag 8 november vertrekt Comelis uit Canada, op weg naar Nieuw Zeeland. 
'Omstreeks negen uur uit Vancouver vertrokken zondagavond en om kwart voor acht 
in Honolulu, maar toen mijn horloge twee uur teruggezet. Toen we daar aankwamen 
werden we naar een hotel gebracht en werden om vier uur namiddag weer opge
haald. Een mooie stad. Ik dacht dat er in Canada veel auto's waren, maar hier is het 
nog veel erger, ik denk dat elke inwoner er een heeft, het was gewoon erg. Alles 
weelde wat men ziet. 
Kwar t voor zes waren we weer aan de grond. Twintig minuten het paard gevoerd en 
toen weer verder tot zes uur. Daar weer het paard of de paarden volgegoten en toen 
weer verder. Weer een uur of zes gevlogen en we waren in Nieuw Zeeland. Waar ze 
onderweg die dinsdag gelaten hebben weet ik niet, want het was zo maar woensdag 
elf uur'. 

De boerderij van de familie Vollebregt aan de Zegwaartseweg 39 in de jaren (19)50 
(coll. mw. A. van Wieringen-Vollebregt) 
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Natuurlijk is het weerzien met zijn fa-
m i l i e het meest be langr i jk voor 
Comelis. In zijn boek besteedt hij er 
niet zo veel woorden aan, maar uit al
les blijkt dat hij enorm geniet van kin
deren en kleinkinderen. Over die laat
ste schrijft hij bijvoorbeeld dat ze sa
men op pad zijn naar de farm en dat 
Anna, spreek uit Enne, en Mary met 
hem dan Hollands en Engels door el
kaar spreken, maar 'we begrijpen el
kaar toch we l ' . Al le familieleden wor
den overigens ook beoordeeld op hun 
voorkomen. Comelis is tevreden over 
hun uiterlijk; 'ze zien er goed uit. Koos 
zelfs best (namaak oom Jan), Leenard 
en Vroon zijn wel wat mager, maar 
goed gezond. Iedereen is wat ouder 
geworden na zoveel jaar, maar dat 
zullen ze van mij ook wel zeggen'. 
Opmerkelijk zijn de ontmoetingen met 
de vele andere Nederlandse emigran
ten. Zowel in Canada als in Nieuw 
Zeeland zoekt men elkaar op, ook al 

woont men uren rijden van elkaar. Na verloop van tijd gaat ook Comelis aan de af
standen wennen, want op 9 ju l i schrijft hij voor een bezoek aan Siem van der Voort 
'Het is niet zo ver van elkaar, maar twee uur met de auto'. Van de reis in Nieuw 
Zeeland naar Piet Wannerdam op dinsdag 2 februari geniet hij ondanks de afstand: 
'Een hele reis is dat nog en zo veel tussen de bergen door. Is wel mooi rijden, maar 
niet voor de chauffeur'. 

Vader Vollebregt staat klaar om te vertrekken 
in 1959 (coll. mw. A. van Wieringen-
Vollebregt) 

Eand- en tuinbouw 
E r zijn weinig dagen waarop Comelis niet iets te melden heeft over het vee, hulpmid
delen voor het boerenbedrijf, het hooien of het kweken van tuinbouwproducten. D i 
rect na zijn aankomst op 19 mei, schrijft hij de dag er na over het boerenbedrijf van 
schoonzoon Piet:'Piet ging gras inmaken. Goede machines heeft hij daarvoor. A l s hij 
maait komt het tegelijk in een blazer die wat kneust en het in de wagen die er naast 
rijdt brengt. Thuis weer hetzelfde. Komt weer in zulk een blazer welke het in de silo 
brengt, ongeveer 10 meter hoog. Herman, de knecht, kan het zo vlug niet inwerpen of 
het gaat er door. De machine wordt aangedreven door een trekker. Toen het melktijd 
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Koos Vollebregt en Rie Vollebregt-van Haastert vertrokken in 1951 met de Rijndam 
vanuit Rotterdam naar Nieuw Zeeland (coll. mw. A. van Wieringen-Vollebregt) 

was ben ii i met Mary en Anne naar de farm gelopen, was natuurlijk nieuwsgierig naar 
koeien. Goed vee, wel geen vleesbeesten maar goed melkvee'. Over de koeien van 
Janus de Groot, waar hij een paar dagen later heen gaat is hij wat minder positief: 'Wel 
goeden melkkoeien er tussen, maar niet allemaal even wortig hoewel er wel goeden in 
waren vooral de vaarzen'. 
Over een veetentoonstelling in Vancouver schrijft Comel is : 'Er was van alles te zien, 
maar een Jaarbeurs of Veetentoonstelling in Utrecht vind ik mooier. E r was wel heel 
wat vee dat zeer goed verzorgd werd, maar de kwaliteit in Holland is veel beter. 
Onder de Holsteiners wel melkkoeien, maar in soort lang geen Holland. E r waren ook 
nog wat rooien, ook niet wat rooien in Holland zijn. Met de varkens die er waren 
behoeven zij in Holland niet op een tentoonstelling te komen, evenmin als met de 
Belgische paarden, dat was namaak. Wel mooie schapen van verschillende rassen, 
niet zo groot maar mooie vierkante beesten om te zien. Landbouwmachines was niets 
en zeer weinig nieuws. Voor de vrouwen was er wel wat te zien, vooral voor de 
keukenclub was het wel de moeite waard. Maar overal van die marktschreeuwers er 
tussen. Ook nog een tent met Hollandse dingetjes, meest souvenirs. Wel een knappe 
Hollandse dame er in, aan wie ik gevraagd heb of zij geen Hollandse nieuwe haring 
had. Dan zou het pas Hollands z i jn ' . 
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Verwondering 
Tot zijn verbazing heeft schoonzoon Piet geen fiets voor hem: 'Toen ilc thuis was dacht 
il i wel eens, als Piet nou maar een fiets heeft voor mij dan kan ik nog een eindje 
omrijden, maar fietsen is er hier niet bij. Een bromfiets heb ik hier helemaal niet ge
zien. Het zouden wel goeie moeten zijn om al die hoogtes te nemen en goede remmen 
moeten hebben om zonder ongelukken weer omlaag te komen'. 
Het is niet verwonderlijk dat Comelis, afkomstig uit het meest platte stukje Nederland 
verscheidene keren aandacht aan de bergen en de natuur daar besteed. Over een ritje 
met Piet die een koe gaat kopen schrijft hij: 'Het was een pracht rit langs de bergen en 
er nog over. We reden vlak langs bergen waar de sneeuw nog op lag en naast ons lag 
het gras gemaaid om te hooien, wat een tegenstelling'. Ook de rit in Canada van zijn 
ene dochter naar zijn andere gaat door de bergen: 'Tussen bergen door en over ber
gen, wat een rit, alles bijna maar slingeren en bochten en hoogte en laagte: de afstand 
hemelsbreed moet men zeker tweemaal en misschien wel driemaal rijden om te ko
men waar je wezen w i l . Zo rijdt men langs zo'n berg en dan meren en stromend water 
dat zo van die bergen komt waar de sneeuw nog op ligt en dan ga je met een massa 
bochten en slingers de hoogte in naar boven over zo'n berg om aan de andere kant te 
komen. A l s je dan op sommige plaatsen naar beneden kijkt zou je duizehg worden als 
je daar vatbaar voor bent'. 

De "farm" van Piet de Groot en Nelly de Groot Vollebregt in Nieuw Zeeland, 1959 
(coll. mw. A. van Wieringen-Vollebregt) 
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Comelis constateert ook dat het kerkelijk leven in Canada wat afwijkt van dat in 
Nederland: ' E r wordt wel wat gezongen, maar een werkelijke Hoogmis is er nooit. 
Wat zij zingen zijn zo maar een paar liedjes, maar nooit Kyr ie of Gloria of Credo. Een 
vader ging ter Communie met een slapende baby op zijn arm. Dat is gewoon voor de 
mensen hier, maar voor mij een vreemd gezicht'. In Nieuw Zeeland maken ze het nog 
bonter : 'Vanmorgen zouden Vroon en ik even naar de kerk gaan, maar de pastoor 
was niet thuis, dus de kerk op slot. Dat doet men hier gemakkelijker als in Holland. 
Alles wordt hier gemakkelijker opgenomen'. 
E r zijn nog wel meer zaken waar Comelis met verwondering en interesse kennis van 
neemt. Bijvoorbeeld; 'Het brood hier wordt enkel verpakt en gesneden verkocht, blijft 
best in die luchtdichte zakken'. Natuurlijk krijgt de Kerst midden in de zomer de no
dige aandacht, maar ook het jagen op herten in de bergen is het vermelden waard: 
'Verleden jaar had hij er twee geschoten, waaronder een van 170 pond schoon. Zij 
eten er nog van en niets geen vlees gekocht'. 

Afscheid 
Na een jaar gaat Cornelis weer terug naar Zoetermeer. Nu vijftig jaar geleden, op 29 
april 1960, schrijft Cornelis over het afscheid: 'Wel enige vervelende ogenblikken 
weer dat afscheid nemen, allicht voor goed. N u hebben wij dat al eens eerder ook 
gedacht en het is anders gelopen, dus wie weet wat er nog eens gebeuren kan' . 
Helaas voor Comelis was het wel een afscheid voor goed, want hij overleed ongeveer 
een jaar later op IO mei 1961. 

Opa Cor Vollebregt met zijn kleinkinderen in 
Nieuw Zeeland (coll. mw. A. van Wieringen-
Vollebregt) 

Bronnen: 
Reisverslag van Comelis Vollebregt 
Mevrouw A . van Wieringen - Vollebregt 
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Het regent en regent publicaties 
Ton Vermeulen 

Geregend heeft het de afgelopen maanden. We hebben het niet over sneeuw en 
water, maar over de enorme hoeveelheid publicaties die de afgelopen maanden 
over historisch Zoetermeer zijn verschenen. 

Ben je '60 ?! Zoetermeer van dorp tot stad 
samenstelling Gerrit van Doornen 
In bijna twee uur gaat u door de nieuwe geschie
denis van Zoetermeer heen, niet lezend maar k i j 
kend en luisterend. De dvd is uitgekomen bij het 
60-jarig bestaan van Oud Soetermeer en laat het 
oude boterdorp zien in haar groei tot stad met 
120.000 inwoners. Vele facetten komen in beeld, 
waaronder bouwen, (spoor)wegen, welzijn, archi
tectuur, sport en feesten. Hoezo Zoetermeer een 
slaapstad? 
Te verkrijgen voor Euro 10.- bij Oud Soetermeer 
en Boekhandel Roos. 

Zoetermeers Fotoalbum 
samenstelling Ronald Grootveld 
Uit de 15.000 stuks tellende fotocollectie van Oud 
Soetermeer heeft Ronald Grootveld een selectie 
van 'slechts' 120 foto's gemaakt, voorzién van com
mentaar en in een prachtig vormgegeven vierkant 
gebonden boek gezet. Verstilde poses voor de kiek-
doos vanaf 1860 sieren de eerste pagina's, steeds 
meer overgaande in 'toevallig' gemaakte foto's. 
Grabel van der Burg staat trots voor zijn honden
kar met groenten, Tini Palte schaatst als klein meisje 
op Friese doorlopers, terwijl haar moeder later als 
ui tzonderl i jk cadeau een koelkast kri jgt . De 
Kroketten steeg wordt niet vergeten, net als de nieuwerwetse winkels aan het Piet 
Heinplein, de kooklessen van de zusters, de Baileybrug over de A12 naar Meerzicht 
en de daktuinen bij de galerijflats. 

Al le leden hebben het boek gratis ontvangen, los is het voor Euro 12.- te koop. A l s 
heel speciale actie tot 21 juni is het boek voor Euro 5.- verkrijgbaar in combinatie met 
een lidmaatschap, in totaal dus slechts Euro 20.-: het Zoetermeers Fotoalbum + 't 
Seghen Waert + korting op allerlei activiteiten! Een koopje dus en een leuk cadeau. 
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De Opperwachtmeester en de ongenaakbare maagd 
door Jaap van R i j . 
Deze spannende detective is deels echt gebeurd en voor een deel fictie. Hij heeft als 
decor het Zoetermeer van voor de oorlog, waar auteur Jaap van Ri j 25 jaar gewoond 
heeft en zijn vader wachtmeester was. Rechtvaardig en sociaal bewogen hield deze 
vertegenwoordiger van het gezag er een onconventionele aanpak op na die erg suc
cesvol bleek te zijn. Meue Maartje (oud tante) leverde de ingrediënten voor het ver
haal en daar waar het geheugen haar in de steek liet vulde zij -bleek later- bij het 
schrijven en verdere onderzoek, vanuit haar fantasie de hiaten aan. Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer hielp met oude foto's en corrigeerde nog wat namen 
die niet correct geschreven waren. Daardoor geeft de pocket een aardig tijdsbeeld 
van het boterdorp van voor 1940. 

Maarten 't Hart las het manuscript en vatte zijn mening als volgt samen: 'Wees ge
waarschuwd als je in deze thriller begint, kun je hem niet meer wegleggen voor je hem 
uit hebt. Op pakkende wijze, met een flitsende 
welhaast filmische verteltrant vertelt Jaap van 
Ri j over vier brute moorden in Zoetermeer. Op 
levendige,vaak ook geestige wijze, wordt het 
onderzoek en de verrassende ontknoping be
schreven. Onweerstaanbare personen bevol
ken het verhaal, vooral Keesie Kis t en opper
wachtmeester Jaap van R i j . ' 
Op de voorkant van het boek staat de foto die 
Marjan Schavemaker van het olieverfschilderij 
van opperwachtmeester Van R i j heeft ge
maakt. Het schilderij heeft een ereplaats in het 
huis van de schrijver gekregen. 
Te verkrijgen bij onder meer Roos Boekhan
del. 

50 jaar in de groei, de Zoetermeerse politiek 1960-2010 
samenstelling Edo Haan 
Wethouder Edo Haan wilde bij de verkiezingen de vertrekkende raadsleden een ge
schenk meegeven in de vorm van herinneringen van collega's over de uitbouw van 
Zoetermeer. Hij nam zelf het begin voor zijn rekening en wist uit elke volgende pe
riode oud-bestuurders van de groeiende stad te bewegen een verhaal te schrijven, 
gelardeerd met eigen herinneringen. Allen mensen met een verschillende achtergrond 
en diverse polifieke kleur. De samensteller concludeert tevreden dat Zoetermeer on
langs eindelijk is toegetreden tot de G 3 2 , ofwel de grotere stedengroep van 
Nederland.Het boek is verkrijgbaar in het stadhuis en in de boekhandel. 
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De adverteerders en de hierna genoemde bedrijven maken met hun steun de 
activiteiten van Oud Soetermeer mogelijk. 

Van As Makelaardij bv 
www.van_as.nl 
Bouwmarkt De Bouwhof 
www.bouwhof.com 
Cammeraat Ijzerwaren 
Eerste Stationsstr. 48, tel. (079) 316 37 31 
Carrosseriefabriek Joost Lamboo bv 
www.lamboo.nl 
Het Fluitschip historisch onderzoeks-
en adviesbureau, www.fluitschip.nl 
Henneken Radio en T V 
www.radiohennel^en.nl 
Blomsma Print & Sign 
wwu'.blomsma.nl 

Roos Kantoorboekhandel 
Dorpsstraat 155, tel. (079) 316 35 8C 
Rové Licht & Sfeer 
www.rDve.nl 
Schoenen Van Veen 
Dorpsstraat 83, tel. (079) 316 31 65 
Personenvervoer Van der Slik 
www.vanderslik.nl 
Bode Scholten BV 
www.bode-schoIte.nl 
Linthout Foto Video 
www.fotolinthout.nl 
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