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Van de redactie 

In de eerste aflevering van dit jaar staat het tweede deel van het interview met 
mevrouw Roos- de Gelder. Zij kan het helaas zelf niet meer in gedrukte vorm 
lezen. Zij overleed op 22 november 2010. Hendrina Catharina Roos - de Gel
der, die Hennie genoemd werd, was geboren op 5 juni 1917. De interviewers 
hebben het haar gelukkig nog wel kunnen laten lezen. Het is een eer het nu te 
plaatsen. 
Er zijn vele boekjes waarin oude ansichten staan afgedrukt. Wellicht zijn er 
lezers die zich wel eens afgevraagd hebben hoe die kaarten in het verre verleden 
aan de man gebracht werden. Rond 1900 had het dorpje Zegwaart in Cent Kruik 
een uitgever van ansichten, die door zijn vrouw in haar winkeltje aan Den Hoorn 
werden verkocht. Over het wel en wee van Cent kunt u ook lezen in deze 
aflevering. 
Kopij voor de tweede aflevering van 't Seghen Waert zien wij met belangstel
ling tegemoet voor 4 april. 
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Nieuwe leden 
We heten de volgende nieuwe leden van 
J . Cammeraat, Zoetermeet 
P. Dekker, Goes 
H . van Dijck, Zoetermeer 
B. Hamelink, Zoetermeer 
Th.W Kokshoorn, Zoetermeer 
P. van Konijnenburg, Ede 
J.M. Kuhn, Zoetermeer 
K J . Lingbeek, Zoetermeer 
A. Moerland, Zoetermeer 
B. Nagtegaal, Zoetermeer 
P. Nieuwenhuijsen, Amsterdam 

harte welkom: 
E.A. Roos, Amsterdam 
W Schreuders-Stoffer, Zoetermeer 
C. Slootweg, Oudewater 
J.P.M. Smits, Zoetermeer 
E.N. Vegt, Zoetermeer 
C. Vis, Delft 
H.R. Visser, Zoetermeer 
H . van der Vlis, Zoetermeer 
R.M. Vugs, Zoetermeer 
A.J. ZandvHet, Spijkenisse 

Aanmelden als lid kan via onze website www.oudsoetermeer.nl of per post via 
Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer. Vermeld uw naam, adres en geboorteda
tum 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. 

Maandag 28 februari 
Lezingen over Huis te Palenstein, het kasteel dat in de Dorpsstraat heeft ge
staan door onder andere mevrouw Botine Koopmans van de gemeente Zoeter
meer en de heer Ronald Grootveld van Oud Soetermeer. 
Locatie: 't Centrum Frans Halsstraat 1. Aanvang 20.00 uur. Kosten inclusief 
koffie Euro 5,- en leden slechts Euro 3,-

Dinsdag 29 maart 
Bezoek aan het museum M U Z E E Scheveningen. De geschiedenis van een vis
sersdorp. Mogelijk met een kleine rondleiding door het dorp en ontmoeting met 
oud-Scheveningers. 
Onze gastheer is de heer Jaac de Graaf. 
Vertrek 9.30 uur van Centrum West( eigen OV kaart, circa Euro 3.25). Kosten 
inclusief koffie Euro 10,- en leden slechts Euro 7,-. 

Zaterdag 23 april 
Inloopdag voor inbreng en vertoning van oude films. 
De dag wordt verzorgd door de Werkgroep Bewegend Beeld en Geluid. 
Locatie: 't Oude Huis, Dorpsstraat 7, 11.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis. 

Woensdag 18 mei . -
Koetstocht langs monumenten van Zoetermeer ; 
Start: molen De Hoop in de Eerste Stationsstraat om 19.00 uur 
Kosten inclusief koffie : Euro 15.- , leden Euro 10.-

Zaterdag 4 juni ' . 
Fietstocht langs molens in de omgeving van Zoetermeer 
2011 is molenjaar, met als thema 'Leve de molens'. 
Start bij't Oude Huis Dorpsstraat 7 om 09.00 uur. 
Kosten inclusief koffie Euro 5.- , leden Euro 3.-

Donderdag 7 juU 
Lezing over 'agrarisch Zoetermeer' in aanwezigheid van mensen uit de agrari
sche sector, die ook een bijdrage leveren en vertellen over vroeger en nu. 
Locatie: 't Centrum, Frans Halsstraat 1. Aanvang 20.00 uur. 
Kosten : Euro 5.- , leden Euro 3.-

3 



EEMMEKEMBV . 
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 u i t 
Part icul iere verhuiz ingen 
Kantoor- en bedrijfsverhuizingen 
Nationale en internationale verhuizingen 
Verhüiswinkel 
Verwarmde en beveiligde inboedel-/ 
archiefopslag 

C > E R K E N D E WjPW 
V E R H O I Z E R S 1 ^ • 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer 

tel. + 31 (0)79-3611368 
e-mai l : info@henneken.n l 

webs i te : www.henneken .n l 

D. den HOLLANDER v.o.f. 
H E P A R A T I E Li\P V A N : 
W A S M A C H I N E S 
W A S D R O G E F ^ S . 
K O e i K A S T E N 
»\O0K / B A K A F P A R A T U U R 

T e l . 0 7 9 - 3 6 1 0 1 9 1 
Lenastroom 2 - 2721 BT Zoetermeer 

FAX 079 - 361 30 55 
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Sprekend Verleden: In gesprek met mevrouw Hennie Roos-De Gelder 
deel 2 
Mevrouw C.J. de Graaf en C.M.A.M. van Wijk 
bewerking: E. W. van den Burg 

In de vorige aflevering van 't Seghen Waert werden herinneringen opgehaald uit 
de jaren dat mevrouw Roos opgroeide in een watermolen. Die herinneringen 
liepen tot het moment dat zij ging trouwen in 1943 en de molen ging verlaten. 
In dit artikel vertelt zij hoe de rest van haar leven tot nu toe is verlopen. 

Henny de Gelder gaat trouwen 
In het vorige artikel eindigde mevrouw Roos met de volgende woorden. "De 
oorlog was niet mooi. E n in 1943 zijn we toch getrouwd, ondanks de oorlog. 
Met inwoning". Daar willen we de draad weer oppakken. 
Tk had verkering met Gerrit Roos, uit Hazerswoude. Ik kwam veel in 
Hazerswoude, omdat daar een tante woonde en ik kwam daar veel voor mijn 
nichtje. Zij was een stuk ouder dan ik en zij had een vriendin. Dat was een zus 
van Gerrit Roos. Zo is het eigenlijk begonnen. Gerrit Roos en een vriend. Gé 
van Aalst ook uit Hazerswoude werkten in Zoetermeer bij de firma Brinkers. 
Gerrit zat daar op kantoor. Dus hij kwam elke dag fietsen van Hazerswoude 
naar Zoetermeer. Zijn fietsbanden raakten op. Er waren geen banden meer. E n 

De bmid Hennie Roos-de Gelder stapt uit de trouwkoets, (collectie familie Roos) 



een kostganger nam niemand in tiuis, daar liet eten schaars begon te worden. 
We hadden al vele jaren verkering en waren al geruime tijd verloofd, zoals dat 
in die tijd de gewoonte was. We wilden wel trouwen, maar het was oorlog en de 
tijd was slecht. We konden geen huis krijgen, want huisvesting was er niet. Dus 
dat werd wachten. Ik naaide in die tijd veel voor mensen en dan vroeg ik wel 
eens of ze ergens een paar kamertjes te huur wisten. Op een keer is dat gelukt. 
Mensen, op de Bleiswijkseweg voor wie ik naaide boden een slaapkamertje op 
het noorden aan, een achterkamertje, ook op het noorden en gebruik van keu
ken. De een zou 's middags warm eten en de ander 's avonds. De man zelf had 
moeten onderduiken. Hij werd door de Duitsers gezocht en zij was bang alleen. 
Eindelijk konden we trouwen !'. 

Voorbereiding op het huwelijk 
'We hadden in juni 1940 in Leiden al een huiskamer en een slaapkamer ge
kocht. Die stonden bij mijn verloofde thuis op zolder. Ze hebben daar drie en 
een half jaar gestaan. We hadden altijd al gezorgd, we hadden heel veel. 
Mijn vriendin en ik konden stof kopen voor een bruidsjapon bij Johan Vos in 
Zoetermeer. E n dat was van die gewone crêpe de Chine, van dat gewone goed
kope spul. We hadden er allebei een lap gekocht, want we zagen toch, dat je 
verder niets krijgen kon. Zij is nog een paar maanden eerder dan wij getrouwd. 
Ze is getrouwd in een jurk van die stof waar ik het over had. Ik vond het toch 
niet mooi, het was van die gemene goedkope zij. Maar ik had er geen vrede 
mee, ik was nogal groos uitgevallen, ben ik altijd gebleven. Ik vond het kreukelig 
spul. En toen had ik gehoord dat ze bij Van der Linden in Waddinxveen mooie 
witte zij hadden. Ik zei tegen mijn moeder: "Nou, daar ga ik naar toe. Dan ga ik 
dat kopen." Ze zei: "als je er komt, is het toch allang weg. E n weet je wat het 
kost ?" "Kan me niet schelen, ik wil dat goedkope spul niet. Ik ga het probe
ren". Dus ik fietste naar Waddinxveen en ze hadden het nog, prachtige mooie 
zij. Het kon me echt niet schelen wat het kostte. Ik meen dat het driehonderd 
gulden was. Mijn moeder vond het onzin, "zo groos", zei ze, "ach, wat ben jij 
toch groos". Mevrouw Hoogendam zelf gaf kniples, die heeft me nog geholpen 
met knippen, maar ik heb hem zelf genaaid. Ik had een patroon en ik ben bij 
haar wezen passen. Dat heb ik wel gedaan, maar ik heb de jurk zelf genaaid.' 

De grote dag 
'De oorlog was niet mooi. E n op 27 oktober 1943 zijn we toch getrouwd. Het 
was die dag mooi weer. Er waren geen auto's meer om ons naar het gemeente
huis en de kerk te rijden. Toen hebben we koetsjes gehuurd en die moesten uit 
Delft komen. Het was vreselijk duur, het was een rib uit ons üjf, hoor. Ik weet 
niet wat het kostte en trouwens, er waren nog gammele koetsjes bij ook, waar
van de deur door het vele gebruik half los hing. Maar het was wel een prachtig 
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gezicht. Het waren een stuk of zes koetsjes. Eigenlijk hoorden we onder 
Bleiswijk en zouden we in Bleiswijk in het gemeentehuis trouwen en zou de 
kerkelijke bevestiging in Zoetermeer zijn. Maar nou geloof ik, dat ze het in 
Bleiswijk goed gevonden hebben dat we in Zoetermeer ook trouwden op het 
gemeentehuis. We zijn met de koetsjes alleen naar Zoetermeer gereden.' 

Toch was er feest 
'Na de trouwerij was er ook feest. Ik 
had een zwager, een broer van mijn 
man, die had een groentezaak en sla
ger Den Elzen, waar ik altijd voor 
genaaid had, die zorgde voor vlees 
en ga zo maar door. Zelf hadden we 
wel aardappels, ja we hadden toch 
wel een goed maal. 
Het feest was aan de molen. Maar 
het was wel zieüg, want we moesten 
om acht uur binnen zijn. Wij moes
ten dus om acht uur al op de 
Bleiswijkseweg in ons huis zijn. Het 
feest kon dus niet zo lang duren. Maar 
ja, iedereen moest naar huis, want om 
acht moest je binnen zijn. Zo was het 
in die tijd.' 

De officiële trouwfoto van Gerrit Roos 
en Hennie de Gelder, (collectie familie 
Roos) 

Inwonen viel niet mee 
In de Tweede Wereldoorlog en nog jaren daarna was er grote woningnood. Als 
jonge mensen wilden trouwen moesten ze eerst jaren bij iemand inwonen. Soms 
was dat op vrijwillige basis, zoals bij Gerrit en Hennie Roos, maar mensen met 
een groot huis konden van overheidswege verplicht worden tot inwoning. Het 
was van de onderverhuurder bezien zeker niet altijd uit ideële overwegingen 
om tot inwoning te besluiten. 
'We hadden goede afspraken gemaakt. Maar we betaalden wel heel veel, want 
ik meen 8 gulden en zij betaalden als hoofdbewoners maar 7,70 per week. Maar 
ja, dat hadden we er wel voor over en we hadden er voor gekozen. Zo gingen 
we de winter in, de winter van 1943. Het was vreselijk koud, die winter. Het 
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was allemaal ijs en sneeuw en we hadden weinig stoking. We zaten er ongeveer 
een jaar en toen raakte ik in verwachting. Omdat ik zo beroerd was en iedere 
keer moest overgeven kreeg de onderverhuurster argwaan. Toen was ze zo vre
selijk boos en ze zei: "Ga nou maar naar je moeder". Ja, hoe kan dat nou? We 
betaalden meer huur dan dat zij verwoonden. Enfin, daar was niks aan te doen. 
Ik had het heel niet zo best daar. Ik had het slecht. Soms als ik voor haar Idnde-
ren van oud, weer wat voor haar naaide, ging het weer een paar dagen. Maar 
thuis, daar hoefde ik me ook niet te beklagen. Mijn moeder zei: "Dat had ik je 
toch van te voren gezegd? Dat is niks inwoning. Dat had je niet moeten doen". 
Ja, maar mijn moeder had geen zeven jaar verkering gehad. E n om netjes te 
blijven in die tijd, dan moest je uitkijken. We hadden een achterkamertje met 
openslaande deuren. De kamers waren door tussendeuren met elkaar verbon
den, dus erg gehorig. We hebben daar twee en een half jaar gewoond en dus ook 
twee en een half jaar gefluisterd'. 

Ook verder was het in de gehuwde staat niet allemaal rozengeur en maneschijn 
'Zoals ik al zei: het was vreselijk koud in de winter van 1943, maar ook die van 
1944-1945. Langzamerhand kreeg je aan alles gebrek. Het was behelpen vooral 
als het koud werd. 
We begrepen wel dat het een zware tijd zou worden en het eten schaars. De 
boeren gingen dorsen en er stonden rijen mensen te wachten langs de Zegwaartse
weg. Wij, mijn man en ik gingen om beurten, want bij Brinkers was niet zo veel 
werk, bij het dorsen ook in de rij staan om een zakje tarwe te bemachtigen. Van 
sommige boeren kreeg je niets, van de meesten gelukkig wel. We hebben ook 
wel aren geraapt. Ik weet nog goed, ik had zo'n grote wasketel en daar ging die 
tarwe in, want je wist nooit hoe lang het zou duren. Nou woonden mijn ouders 
in de polder en zij hadden een paar koeien en ik mocht elke dag een fles melk 
halen. Dus we hadden wel een fles melk en verder was het zuinigjes aan. Ook 
mochten wij soms aardappels rapen, die waren blijven liggen op het land bij een 
boer. Ze zagen groen, maar het was toch eten. Het was langs de spoorlijn en de 
Engelsen begonnen de spoorlijnen te bombarderen. Dat was ook het geval toen 
wij er op een zaterdagmorgen aan het rapen waren. De vliegtuigen scheerden 
steeds laag over en dan doken wij in een droge greppel. Het is gelukkig goed 
afgelopen'. 

De hongerwinter 1944-1945 . 
Mevrouw Roos heeft uitgebreid stilgestaan bij de laatste periode van de oorlog. 
Daaruit hebben we enige voorvallen gekozen. 
'De stroom viel uit en er was de hele winter geen elektriciteit meer. Er was dus 
ook geen elektrisch ücht meer in de avonden. Mijn man had een beetje petro
leum kunnen bemachtigen. Wij hadden zodoende een pitje. Maar van kou en 
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De huizen in de Dorpsstraat 162-170 in 1959. Later zou hier De Spar komen. Ze waren 
toen al niet meer in al te beste staat. 

ellende zijn we een keer om zeven uur naar bed gegaan. Dat is maar één keer 
gebeurd. Wij hadden naast ons heel fijne buren en zij hadden een carbidlamp en 
die gaf veel Ucht. Maar dat ding kon echter zo ontploffen en dan was je je leven 
niet zeker. Vaak stond hij in een hoek van de kamer, maar dan was het licht 
minder. Wij gingen dus de ene avond bij de buren zitten en de andere avond zij 
bij ons. Mens-erger-je-niet deden we dan. 
De gemeente, dat is twee keer gebeurd, deelde een boom uit om op te stoken. Je 
kreeg een boom toebedeeld. Aan de Zegwaartseweg moesten de boeren de knot
wilgen afstaan en dan kreeg je een boom toegewezen. Maar je kon pech hebben, 
dat kon iedereen hebben, dat hij hol was, dat viel dan tegen. Die moest je zelf 
omzagen. 
We moesten ook de komst van onze baby voorbereiden. Ik had een neef in 
Hazerswoude die timmerman was. Hij had een onderduiker die een wieg maakte. 
Mijn man heeft hem achter op de fiets met surrogaatbanden en een weg met een 
dik pak sneeuw mee naar Zoetermeer genomen. Ik had nu wel een wieg, maar 
geen bekleding en ik had geen zin om mijn baby in een kale bak te leggen. Die 
bekleding heb ik zwart gekocht in het dorp voor 70 gulden. Daar moest mijn 
man twee en een halve week voor werken. Maar ach, je kon toch niets met je 
geld doen. Ik naaide veel vooral voor eten. 
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De Cornelis van Eerdenstraat was één van de eerste nieuwbouwstraten in het na
oorlogse Zoetermeer. (Foto JosPe) 

Begin april 1945 besloten we toch maar eten van de gaarkeuken te halen. Ik had 
zo 'n blikje van de Betuwe, met zo'n hengsel. Ik zie mijn man nog gaan, eten 
halen bij de gaarkeuken. Nou dat hebben we één keer gedaan, het was niet om 
te eten, zo vreselijk. 
O ja, toen was het ook nog zo, dan kwamen er mensen lopend uit Den Haag en 
Delft om eten bedelen. Ze kwamen niet aan de voordeur, maar dan kwamen ze 
naar mij, naar de achterdeur toe. Dan stonden ze daar voor die deur en dan, 
"nee", want ik had het zelf niet. Maar op een keer had ik zo'n vreselijk medelij
den. Er kwam een jonge knul en die zei ook, dat hij zo'n honger had en ik zei: 
"ik heb het zelf niet". Toen zei hij: "ik heb hier in het dorp geslapen, bij 
Veelenturf met een vriend en die lag vanmorgen dood van de honger" en toen 
vond ik dat zo erg en heb ik hem een boterham gegeven. Zo ging dat. Bij mijn 
mans ouders thuis in Hazerswoude hadden ze een bakkerij en mijn man deed 
daar de boekhouding. Elke zaterdag ging hij naar Hazerswoude en dan bracht 
hij een broodje mee'. 
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Einde van de oorlog en van de t^angerschap 
'Op de vierde mei gingen 's avonds de geruciiten dat de oorlog afgelopen was. 
Onze buurman kwam ons roepen. Mijn man is gegaan, maar ik bleef thuis. Ik 
was bijna uitgeteld en ging naar bed. De volgende morgen, 5 mei 1945, waren 
de mensen gek van blijdschap. Alle vlaggen hingen uit. Een winkelier op Den 
Hoorn schonk gratis limonade. Die middag ging ik nog op de fiets naar mijn 
ouders. Toen ik terug kwam, waren alle vlaggen verdwenen. Mensen stonden 
aan de deur met verschrikte gezichten. Duitse soldaten hadden twee mannen 
doodgeschoten. Jan Hoorn en Cornelis van Eerden. Alle feestvreugde was ge
lijk verdwenen. Een paar dagen later heb ik aan de Rijksweg de Canadezen naar 
Den Haag zien gaan. Kort daarna werd Emmy geboren, mijn oudste dochter. 
Zij is thuis geboren. Ik had zuster Van der Spek voor de kraamzorg. Nou, dan 
had je een goeie!' 

Een eigen woning en uitbreiding van het geiiin 
'Ja, hoe is het verder gegaan? We woonden nog steeds in. E n dat kleine ding, 
Emmy, die was zo bijdehand, die Uep binnen het jaar. Maar de buurvrouw, die 
was zo, ze wilde niet dat ze in de gang kwam. Ze mocht nergens komen. Ik 
moest haar in dat achterkamertje houden. Dat viel niet mee. We gingen wel op 
zoek naar woonruimte, daar deden we zo ons best voor. En tenslotte is dat ook 
gelukt. We kregen een woning toegewezen in de Dorpsstraat, waar de Spar was. 
Tegenover Goos Roos met zijn kruidenierszaak en daar hebben we dacht ik 
vijf jaar gewoond. Later konden wij een huis krijgen van Brinkers in de Van 
Eerdenstraat, daar hebben we acht jaar gezeten. Nog weer later zijn we ver
huisd naar de Mauritsstraat. E n nu woon ik al weer een aantal jaren in de 

Constantijnstraat. Nu niet in de molen, maar wel 
vlakbij de molen. Emmy is geboren aan de Bleis
wijkseweg, Carla in de Dorpsstraat en Ed en Ronnie 
zijn in de Van Eerdenstraat geboren'. 

Vreugde en verdriet 
Dit was het tweede en laatste deel van het levens
verhaal van mevrouw Roos. We hebben de nadruk 
gelegd op de bijzondere omstandigheden, zoals een 
huwelijk sluiten in de oorlog, de nadelen van inwo
nen en de moeilijke omstandigheden op het laatst 
van de oorlog. 
Het echtpaar Roos-De Gelder heeft een gezin ge
sticht zoals vele anderen in die tijd. De man werkte 
en de vrouw verzorgde het gezin. Doel was om de 
kinderen een goede opleiding te geven, zodat ze op 

Gerrit Roos 
(collectie familie Roos) 
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Ook in 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 Teletext. Daarnaast natuurlijk ook via sociale media zoals Hyves en 
Facebook. 

Met 120.000 inwoners en veel bedrijvig
heid is Zoetermeer een belangrijke kern 
in het uitzendgebied van Omroep West. 
De redactie heeft dan ook veel aan
dacht 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, waaronder het 
TV West Ochtendnieuws; elke werkdag 
tussen 7.00 uur en 9.00 uur op TV West. 

Kijkt u via Ziggo Digitaal: 
u vindt TV West op kanaal 989. 

Juni 2010, live radio uitzending 
vanuit Het Stadshart in Zoetermeer. 

WE ^ Z O E T E R M E E R 

)mroepwest.nl l'niTllbel www.youtube.com/omroepwest 
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Het jonge gezin Roos: van links naar rechts Car la , Ronnie, Emmy en Ed. 
(collectie familie Roos) 

eigen benen konden staan. Het zou te ver voeren om daar uitgebreid op in te 
gaan, vandaar een misschien wat onverwacht slot. 
Mevrouw Roos heeft in de interviews kunnen verteUen over de vreugdevolle 
gebeurtenissen in haar leven en die waren er vele, maar ze heeft ook verteld 
over het verdriet dat haar is overkomen. Zo heeft ze verteld over haar zoontje 
Ronnie die op vijfjarige leeftijd door een noodlottig ongeval om het leven is 
gekomen. " E n dat is iets, daar kom je nooit meer overheen". 
Ze heeft ook verteld van haar man, die kort na zijn pensionering een dwarslaesie 
heeft gekregen en jarenlang moest worden verpleegd. 
In de gesprekken hebben we mevrouw Roos leren kennen als een geestelijk 
sterke vrouw, die het leven heeft aanvaard, zoals het op haar is afgekomen. 

Na het samenstellen van dit artikel, waarvoor mevrouw Roos nog haar goedkeuring heeft 
gegeven, ontvingen wij het bericht dat ^ij op 22 november jl na een kort ^iekbed is overleden. 
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Onze buurman de kapper 
A . van Wieringen-Volkbregt 

Mijn jeugd iieb ilc doorgebracht in een boerderij aan de Zegwaartseweg. Onze 
buurman vond ik als kind niet zo klein, maar toch noemde iedereen hem Klein 
Jantje. Zo was hij bekend in Zoetermeer. Hij was niet alleen bekend omdat hij 
klein was maar ook omdat hij kapper was. Jan Adegeest knipte groot en klein 
voor maar een dubbeltje. Hij had zijn kapperszaak aan de Zegwaartseweg, drie 
kilometer buiten de bebouwde kom. Toch gingen, vooral kinderen naar hem 
toe, omdat Jan maar voor een dubbeltje het haar knipte. Veel oud-Zoetermeerders 
en ik ook, herinneren zich de kapper, het huis, de bewoners en de omgeving nog 
als een nostalgisch geheel. 

De kappers^ak 
Voordat je de kapperszaak in 
kwam ging je door een zaal met 
houten vloer, bestrooid met wit 
zand, biljart in het midden, ta
feltjes aan de kant: een echt 
buurtcafé. Op een van die ta
feltjes stond een echte speel
doos. Vanuit het café kwam je 
in de huiskamer van de fami
lie, annex kapperszaak van Jan. 

Cafe-biljart Adegeest was gevestigd in het witte De tafel stond voor het raam 
huis aan de Zegwaartseweg 70. . met stoelen er omheen. Een 
(collectie L. van der Tang) kanariekooi hing in een hoek 

met een altijd zingende kana
rie. In het midden lag een blauw kleed op de vloer met daarop een scheerstoel 
en een krukje. Drie stoelen aan de kant voor de wachtende klanten. De knip-
klanten zaten met een groot wit laken om, op het krukje. 

De Jamilie 
Achter het huis was een grote tuin een zogenaamde koude tuin met plat glas 
waar groente geteeld werd, die naar de veiHng ging. 
Jan woonde niet alleen in dat huis. Hij woonde daar met zijn broer Hein, zijn 
zusters Anna, Pleun, Pie en nicht Marie. De gemiddelde leeftijd schatte ik op 
60 jaar. Anna zat altijd te breien. Pleun dribbelde door het huis deed zo nu en 
dan een houtje in de kachel veegde haar handen aan haar schort af en dribbelde 
weer af en aan. Pie, Hein en Marie werkten in de tuin. Allen werkten er zonder 
conversatie. Het leek wel of zij het praten verleerd hadden of dat zij allen de 
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gelofte van zwijgzaamheid afgelegd hadden op straffe van opsluiting. AUeen de 
kanarie zong zijn hoogste lied en het kuchje van Jan, wat hij veel deed, was te 
horen. Als we aan de beurt waren knikte Jan. Wij wisten wat dat betekende. Als 
ons haar geknipt was bües Jan de laatste haren weg uit je gezicht (waarbij wel 
eens een spettertje mee kwam vanwege dat kuchje) en wij gaven ons dubbeltje. 

De speeldoos 
Zaterdag was een topdag voor Jan. Dan kwam neef Jan Windmeijer zijn oom 
een handje helpen. Ook deze Jan deed zijn werk zonder veel woorden. Naast 
zijn werk als tuinder knipte en schoor ook deze Jan voor weinig centen de vaste 
klanten. Pleun veegde de geknipte haren bijeen, gaf kinderen een gekleurde 
brok uit een trommeltje en een cent voor de speeldoos in het café. Pleun of Pie 
letten goed op of die cent wel in de gleuf van de speeldoos ging en niet stiekem 
in een jaszak gleed. Als de muziek draaide dan had je letterlijk de poppetjes aan 
het dansen. We keken er naar of we het voor het eerst zagen en nog nooit 
poppetjes hadden zien dansen. Pleun zei ons gedag met de groeten voor onze 
moeder. Wij gingen naar huis met meestal een scheef geknipte pony die door 
mijn moeder recht geknipt werd. 

Cafe-biljart Adegeest in de bocht van de vaart. 
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Cent Kruik (1850-1903), wagenmaker, huisjesmelker en uitgever van 
prentbriefkaarten 
Carlos Niehof 

Dit artikel verscheen eerder in VDP Bulletin 27 (jan. 2010), uitgave van de Vereniging 
Documentatie Prentbriefkaarten. 
Informatie: www.prentbriefkaarten.info 

Jaren reed ik op mijn fiets over een kruispunt met op de hoek een motorzaak en 
aan de overkant een lang gebouw dat werd gebruikt als opslagplaats en garage. ^ 
Het was een gevaarlijk punt op mijn rit naar het bedrijf waar ik werkte, dus ik 
kan me die plek erg goed voor de geest halen. Er staan aan weerszijden van de 
weg inmiddels huizen en appartementen. De expansiedrift en het grote geld is 
ook op deze plek doorgedrongen. Een plek die voor verzamelaars van prent
briefkaarten van Zoetermeer best belangrijk is geweest. 

Het door Cent Kruik gebouwde tiuis op de hoek van de Zegwaartseweg rond 1900. Het 
echtpaar Kruik staat voor het huis. (collectie H. Muilwijk) 



Zakenman pur sang 
Cent Kfuik, geboren in Rockanje op 28 oktober 1850 in een gezin met maar 
liefst 17 kinderen, heeft de Voorne-Puttense grond op een gegeven moment 
verruild voor die van Zegwaart. In dit kleine dorp, gelegen naast Zoetermeer, 
leert hij de 9 jaar jongere Margrietha Zwarts kennen en trouwt met haar op 9 
oktober 1879. Het gezin zal kinderloos blijven. Cent is een echte handelsman, 
die al in 1895 eigenaar is van meerdere panden 1). Een paar jaren later laat hij 
op een van de kavels aan Den Hoorn een huis bouwen. Om het jaar daarop een 
kavel in de Dorpsstraat te kopen waar hij een pakhuis laat bouwen. Maar ook 
aan Den Hoorn koopt hij nog twee kavels en bouwt lusüg door: twee huizen en 
wat schuren. In 1900 wederom in de Dorpsstraat, drie huizen op naast elkaar 
gelegen kavels. Het gaat Cent dus blijkbaar voor de wind. Als zakenman en 
meester timmerman, want dat is zijn eigenlijke beroep, koopt en verkoopt hij 
timmerbedrijven op. In zijn wagenmakerij repareert hij de karren en rijtuigen 
van zijn klanten, veelal boeren uit de wijde omgeving. 

De Grote Dobbe achter de Dorpsstraat met een geënsceneerd roeibootje. Piet 
Houtman aan de riemen en voorin de muziekmeester, waarschijnli jk Janus Heemskerk. 
Kruik gaf ook deze kaart uit. 

ITiig. C Kruik. 
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Het echtpaar Kruik-Zwarts rond 1880. 
(foto A. Greiner, Amsterdam) 

In 1898 bouwt hij op drie naast el
kaar gelegen kavels aan de 
Zegwaartseweg zijn droomhuis, een 
prachtig pand tegenover zijn werk
plaats. Helaas kan hij van al zijn suc
ces en bijbehorende stams maar kort 
genieten. Hij overlijdt op 17 decem
ber 1903, 53 jaar oud. Margrietha laat 
hij achter met een aanzienlijke erfe
nis en -aangezien het gezin geen kin
deren heeft voortgebracht- is er naar 
alle waarschijnlijkheid bij de notaris 
een testament opgemaakt. Wat daar 
precies in staat is mij onbekend, maar 
het is een feit dat A. Muilwijk Jr. (over 
deze man later meer) een groot deel 
\'an de bezittingen in handen kreeg. 
E n dat al in 1904, want Margrietha 
is een half jaar na Cent ook overle
den. 

A-nsichtkaartenhandel 
Aan de Zegwaartseweg stond dus een prachtig huis en Margrietha wilde net als 
haar man ook wel iets om handen hebben. E r kwam een kruidenierswinkel 
rechts naast de voordeur, zoals wel vaker het geval was in die tijd. Door de 
bekendheid van de zaak van Cent, werd ook dit een goed lopende winkel, waar
door Margrietha al snel hulp nodig had om bijvoorbeeld de boodschappen bij de 
klanten te bezorgen. Hulp was snel gevonden. 
Albert Muilwijk jr 2) is opgegroeid in een probleemgezin van 15 kinderen, is al 
op zijn 16e uit huis gegaan om via diverse baantjes bij Cent als krullenjongen te 
beginnen. Hij is in een paar jaar opgeklommen tot leerling timmerman, maar 
door astma werd dat werk steeds lastiger. Hij werd beschouwd als een eigen 
zoon en kreeg dus het baantje. Ondernemer als Cent was, zag hij wel in dat er 
winst viel te halen uit de vraag naar prentbriefkaarten. Die kon hij bestellen via 
Willem Weenenk uit Den Haag, die het grote Trenkler & Co. uit Leipzig in 
Nederland vertegenwoordigde. Tenminste, dat is een eerste voorzichtige con
clusie van Henk Nieuwenhof en mijzelf. 
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Ook hier ligt nog een schone taak op ons te wachten en de deskundige op het 
gebied van Trenkler kan mij dan ook eerdaags met een stapeltje prentbriefkaar
ten op zijn stoep verwachten. Margrietha verkocht in 1902 al haar eerste prent
briefkaarten met daarop Cent Kruik als uitgever. Aan de hand van stempeldata 
kunnen we concluderen dat er eerst wat kaarten van Zegwaart zelf zijn uitgege
ven, maar al snel kwamen daar kaarten uit Zoetermeer, Benthuizen en zelfs 
Bleiswijk bij. In totaal heb ik 23 kaarten kunnen achterhalen (zie blz 21-22), en 
gekocht op diverse beurzen of via informatie die te vinden is op internet. Het is 
opvallend dat er in zo'n kleine hoeveelheid kaarten zoveel verschillen zitten, 
bijvoorbeeld wat de naamgeving van de uitgever betreft. Ook heb ik drie ver
schillende achterzijdes gevonden. Vaak zonder volgnummer, maar ook mét dit 
door de drukker gebruikte nummer. Reeks 8702 t/m 8704 en 10383 en 10387 
zijn op dit moment bekend. Wie heeft 10384 t/m 10386? 

Een waardig op 
Zoals bekend duikt de naam A. Muilwijk ook op prentbriefkaarten op als uitge
ver. Hij heeft het uitgevers schap dus overgenomen en heeft in de jaren daarna 
vele kaarten van Zoetermeer en omgeving uitgegeven. Wellicht ga ik een later 
artikel verder in op deze opvolger van Cent Kruik, maar mijn belangstelling 

voor Cent, het feit dat hij in de laat
ste twee jaar van zijn leven, naast wa
genmaker, huisjesmelker en zakenman 
pur sang ook uitgever is geweest, 
noopt mij om eerst verder onderzoek 
naar hem te doen. Omdat ik me sinds 
kort ben gaan verdiepen in deze uit
gever is er nog een hoop uit te vin
den. Daarbij heb ik uw hulp nodig. 
Dus wie mij meer kan vertellen over 
deze uitgever, zijn kaarten of de on
derstaande lijst kan aanvullen — alle 
informatie is van harte welkom. U 
kunt mij via de VDP benaderen [zie 
website onder de titel, red]. 

De Dorpsbrug tussen de Dorpsstraat en 
de Vlamingstraat. Deze werd in de jaren 
30 vervangen door de huidige stenen 
brug. 
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't Kaashuys, voor al uw. 
• Boerenkaasspeciaiiteiten 
• Hollandse en buitenlandse 

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

Dorpsstraat 103-<079J 316 76 16 
Openingstijden: W t/m éo 1:30 18-QO uur, vrij 8:3O2O:0D itur, la S:ÏO 17 : i » tmr Maandag qnlom. 

Het gezeiligste eetcafé van het Stadshartf Oostwaarts 4 
Stadshart Zoetermeer 

7 dagen per week geopend voor l u n c h e n diner. 07B- 346 31 41 
Maar ooN o m te gen ie ten v a n 

e e n g o e d g las w i jn of bier . www . theoldpal .n l 
lnfoi@thooldpaJ.ni 

Bi jvoorbeeld voor of na 
e e n b e z o e k a a n theate r of b i o s c o o p 

Waar J0 otide vriendmn hebt »n nieuwe vrienden maakt! 
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Naschrift van de redactie 
Uit verscliillende alcten, opgemaakt ten overstaan van de Zoetermeerse notaris 
Van Hamersvelt in 1904 (Gemeentearchief Zoetermeer) na het overüjden van 
Cent en van Margrietha, blijkt dat Cent zijn vrouw in 1879 tot erfgenaam be
noemde. Margrietha erfde van haar vader al een blok huizen aan de 
Zegwaartseweg. Na haar overlijden op 20 juni 1904 werd haar erfenis getaxeerd 
op ruim 15.600,- gulden en verdeeld tussen haar inwonende moeder Barbara 
van Vliet, weduwe van JiUes Zwarts en de broers en zusters van Cent Kruik. 
Onder de crediteuren bevond zich o.a. de Fa. Trenkler & Co. te Leipzig voor 
28,- gulden. Barbara verkocht de kruidenierswinkel aan de Zegwaartseweg in 
december 1904 voor 4800,- gulden aan Albert Muilwijk, de inwonende winkel
bediende, onder de voorwaarde dat zij er haar leven lang gratis zou mogen blij
ven wonen. Enkele jaren later verhuisde ze echter naar Hillegersberg, waar ze 
op 1 mei 1914 overleed. 

Hieronder de 23 gevonden kaarten. Voor 
zover bekend is achtereenvolgens vermeld: 
opschrift, uitgever, kaartnummer, datum van 
verzending 

Soetermeer in 1761 tot aan de Kerk van 
Zegwaart gezien. 
Uitg. C. Kraik. 
10383" 

Zegwaart in 1761 vanaf de kerk naar Palenstijn 
gezien. 
Uitg. C. Kruik. 
10387*' . 

Panorama van af de molen - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
28-12-1903" 

Zegwaartscheweg - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
07-07-1902«) 

Ned. Herv. Kerk - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
14-07-1902*» 

Dorpstraat - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart.^' 

Hoek Zegwaartschen weg en den Hoorn -
ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
24-09-1903" 

Den Hoorn - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
10-08-1905") 

Rokkeveen - ZEGWAART 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
08-01-1903"' 

Dorpstraat en Molen - B E N T H U I Z E N 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
(1902)^' 

Vaart en Korenmolen - BENTHUIZEN 
Uitg.C.Kmik. 
(1908)'' 

(zonder titel) - BENTHUIZEN 
Uitg. C. Kruik."' 

Gezicht op de Kerk (Achterzijde) -
BENTHUIZEN 
Uitg. C. Kruik, Zegwaart. 
(1900?)=' 
Protestantsche Kerk - B L E I S W I J K 
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C-i-t r^t L ,\ 

Ansichtkaart van de Dorpsstraat, uitgegeven door C . Kruik en door hem zelf verstuurd 
aan zijn oom omstreeks 1903. 

Uitg. Wed. C . Kruik, Zegwaart. ** 
10-10-19032' 

Uitg. C . Kruik, Zegwaart. 
15-07-1902" 

Koommolen de Haas - B L E I S W I J K 
Uitg. C . Kruik, Zegwaart.^' 

Dobben-ZOETERMEER 
Uitg. C . Kruik. 
8702 
19-01-1904" 

Dorpsstraat - Z O E T E R M E E R 
Uitg. C . Kruik, Zegwaart. 
8703 
17-08-1904" 

Ingang-dorp - Z O E T E R M E E R 
Uitg. C . Kruik, Zegwaart. 
8704 
22-08-1907" 
Leidsche Wallen - Z O E T E R M E E R 

R. K . Kerk - ZOETERMEER 
Uitg. C . Kruik, Zegwaart. 
19-09-1902"' 

Vlamingstraat - Z O E T E R M E E R (met twee 
fietsers) 
Uitgever C . Kruik, Zegwaart. * " 

Vlamingstraat-ZOETERMEER 
Uitgever C . Kruik, Zegwaart. * 
05-07-1904" 

Gezicht op Zegwaart en Zoetermeer van af 
het Station 
Uitg. C . Kruik, Zegwaart. 
24-09-1903" 
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B ronvermelding 
1) www.oudsoetermeef.nl/bronnen index bouw- en hinderwet vergunningen 
1880-1961 
2) mededeling H. Muilwijk, Zoetermeer, zoon van Albert Muilwijk jr. 

* van deze beide kaarten is ook een uitgave van Trenkler bekend. Indien lezers 
mij kunnen voorzien van meer informatie is die van harte welkom. 
** gezien de datum van overlijden van Cent Kruik, Hjkt me de verzenddatum 
niet juist. Dit ga ik verder onderzoeken. 

1) Collectie auteur 
2) Collectie Oudheidkundige Vereniging en Museum, Bleiswijk. 
4) www.inoudeansichten.nl, in collectie van Andre van Manen. 
5) www.inoudeansichten.nl, in collectie van Wim van den Bosch. 
6) www.marktplaats.nl, Zegwaart, Zegwaartscheweg 
Onlangs ondekte ik op qoop.nl dat er ook een uitgever L . Kruik uit Rockanje is 
geweest. Familie? Dat moet dan de oudere broer Leendert, of de zoon van een 
andere broer Teunis, neef Leendert zijn geweest. Alle informatie over deze 
uitgever is van harte welkom. 

Gezicht op de achterzijde 
van de Dorpsstraat 
omstreeks 1903 . 
Ansichtkaart uitgegeven 
door C . Kruik. 
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Vijftig Kringjaren 
Piet Drapers 

Vijftig jaar geleden was Zoetermeer nog een echt dorp. Vele inwoners kenden 
elkaar persoonlijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat daardoor vriendschap
pen ontstonden. Een zo'n vriendengroep wüde hier een meer permanent karak
ter aan geven. Zij besloten een sociëteit op te richten. Tijdens de wekelijkse 
sociëteitsavonden konden zij dan "gedachten, meningen en ervaringen uitwis
selen, terwijl tevens voor de nodige ontspanning gezorgd kon worden". 
Nu was er al vele jaren in Zoetermeer sociëteit "De Vriendschap', maar daar 
gold destijds een ledenstop. Derhalve besloot een twintigtal Zoetermeerders 
sociëteit De Kring op te richten. • 

De eerste stappen 
Als datum van oprichting geldt 6 april 1960, maar de eerste soosavond was op 
vrijdag 19 april bij Toon van Fraassen van De Meerbloem in de Dorpsstraat. 
E r werd een bestuur gekozen. Voorzitter werd C. 't Hart, kapitein in het leger, 
secretaris P.G. Hoefnagel, stafemployé bij Nutricia en penningmeester W.H. 
Jonker, directeur van de Nederlandse Middenstandsbank. 
Men besloot burgemeester Vernéde en de voorzitter van sociëteit De Vriend
schap, de heer J . Kentgens per brief te laten weten dat een nieuwe sociëteit het 
levenslicht had aanschouwd. Aan deze laatste werd tevens gemeld "dat zich 
wellicht omstandigheden zouden kunnen voordoen waarin het gewenst of nut
tig is onderling contact op te nemen". Voorzitter Kentgens reageerde per ke
rende post: 'Tijdens een vergadering bleek dat ongeveer een kwart van onze 
leden een uitnodiging heeft ontvangen toe te treden tot uw gezelschap. Met 
deze uwe handelwijze kon de vergadering zich zeer slecht verenigen., omdat 
het ieder duidelijk is dat men geen üd kan zijn van twee sociëteiten". Nadat 
Kentgens in de zelfde brief gemeld heeft dat De Kring er van verzekerd kan 
zijn dat De Vriendschap geen leden uwer sociëteit zal uitnodigen tot toetreding, 
besluit hij de brief met; 'het bestuur van de Vriendschap wenst De Kring alle 
goeds in haar jonge bestaan'. 
In december klimt de voorzitter van De Vriendschap weer in de pen. Zijn socië
teit houdt haar sociëteitsavonden ook in De Meerbloem. Verwijzend naar de 
eerste brief van de Kring spreekt de heer Kentgens zijn - kleine - teleurstelling 
er over uit dat hij van de heer Van Fraassen heeft vernomen dat zijn suggestie 
om de lasten en de lusten van het tafelbiljart te delen niet door De Kring wordt 
overgenomen. De secretaris van De Kring haast zich om aan zijn collega secre
taris te melden dat dit op een misverstand berust en dat men 'bereid is het 
voorstel te accepteren'. Het heeft er alle schijn van dat dit de enige briefwisse
ling is geweest in vijftig jaar tussen beide sociëteiten. 
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Politiek 
In haar jonge bestaan wordt De Kring meteen geconfronteerd met een politieke 
rel. Tot de eerste leden behoren ook de heren Duinisveld en Beekman. Duinisveld 
is lid van de K V P en zit voor die partij in 1960 in de gemeenteraad van Zoeter
meer. In de krant Het Binnenhof van 1 oktober 1960 wordt verslag gedaan van 
een raadsvergadering. De burgemeester leest daarin een brief voor van procu
reur-generaal Gilse: "Ik stel er prijs op u, edelachtbare, hierbij te berichten dat 
het onderzoek dat in mijn opdracht door de inspecteur der rijksrecherche werd 
ingesteld naar aanleiding van de door J.J.N. Duinisveld en C.H.D.J.Beckman te 
Zoetermeer gedane aangifte, als zou door de secretaris uwer gemeente, de heer 
F.J.Hermsen corruptie of enig ander strafbaar feit zijn gepleegd, tot resultaat 
heeft gehad, dat deze beschuldigingen volkomen ongemotiveerd zijn gebleken 
en de heer Hermsen in dit verband geen enkel verwijt kan treffen".Duinisveld 
wordt door de K V P geroyeerd, maar hij blijft in de gemeenteraad als 'lijst 
Duinisveld'. De gebeurtenis straalt kennelijk ook af op sociëteit De Kring, want 
het bestuur geeft aan de heren Duinisveld en Beekman het advies het lidmaat
schap te beëindigen. 
In september 1966 komt er een lokale politieke partij: Partij Vrij Zoetermeer 
(PVZ). Voor deze partij worden twee personen in de gemeenteraad gekozen: 
Duinisveld en Van Rijsinge. Na zes jaar was kennelijk alles vergeten en verge
ven, want Van Rijsinge was, evenals Duinisveld een van de eerste leden van De 
Kring. Van Rijsinge is nog steeds üd van de sociëteit en hij is thans het enige lid 
dat bij de oprichting vijftig jaar geleden betrokken was. 

Veest 
Zoals het een sociëteit betaamt wordt ieder jaar feestelijk het feit herdacht van 
de oprichting. Dit dies natalis feest wordt gevierd met een diner-dansant in De 
Meerbloem. Het eerste jaar wordt gekozen voor een menu van f 15,- per per
soon en 'er zal gedanst kunnen worden op muziek van een bandrecorder. Het 
huren van een strijkje zou namelijk te kostbaar zijn'.In de loop der jaren wordt 
voor het feest soms uitgeweken naar een andere locatie en komt er ook 'le
vende muziek'. Drs Jan van der Spek is gedurende vele jaren secretaris en hij 
maakt er een traditie van op de dies-avonden een terugblik op rijm over het 
afgelopen jaar te geven. In de jaren tachtig wordt het feest soms over twee, of 
zelfs drie dagen uitgesmeerd en gaat men ook daarbuiten nog wel eens op reis. 
In de notulen wordt melding gemaakt van bezoeken aan plaatsen in Duitsland 
en België, maar ook Maastricht, 's-Hertogenbosch, Texel en vele andere plek
ken in Nederland ontbreken niet. Natuurlijk altijd met een bezoek aan een 
museum, een excursie of een rondvaart. Er wordt zelfs een rondvlucht met een 
oude Dakota gemaakt. Het tiende lustrum werd gevierd met een drie dagen 
durend feest op de grens van België en Nederland. 
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De Meerbloem 
Bijna twintig jaar lieeft men onderdak gevonden in De Meerbloem. Eerst met 
als gastheer de heer Van Fraassen en daarna de heer Van Achteren. Deze laatste 
sloot zijn bedrijf op 1 augustus 1979. Het pand was van de Coöperatieve Brand
waarborgmaatschappij Zoetermeer en werd gehuurd door Heineken Nederland. 
Dit bedrijf verhuurde het op haar beurt weer aan Van Achteren. Op 28 augus
tus 1978 deelt Heineken aan Van Achteren mee dat de huur per 1 september 
1979 wordt opgezegd, maar dat verlenging mogelijk is indien een aanzienlijk 
hogere, en geïndexeerde huur wordt betaald. Van Achteren zag daar kennelijk 
geen brood in. Het betekende echter wel dat door De Kring naar een nieuw 
onderkomen gezocht moest worden. Dat wordt gevonden in het 
Bowlingcentrum, maar in de jaren daarna wordt nog vele malen van locatie 
veranderd. 

Leden van de Kring met hun dames bij het lustrum in 1970 . Links het echtpaar C . 
Hendriks en rechts het echtpaar H. van der Maas. Achter hen de ober van De 
Meerbloem. 
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lieden 
In het archief van sociëteit De Kring komen veel bekende Zoetermeerse na
men voor. Drs. Jan van der Spek, die jarenlang secretaris was, is tevens bekend 
als voorzitter van het Historisch Genootschap en de erfgoedprijs is zelfs naar 
hem genoemd. Ook drs. P.G. Hoefnagel was jarenlang Hd. Hij is de schrijver 
van het in 1969 verschenen boek 'Zoetermeer, een Hollands tweelingdorp'.Op 
de ledenlijsten, maar ook op de kaarten die betrekking hebben op jubüea en 
openingen van bedrijven kom je typisch Zoetermeerse namen tegen zoals 
Lamboo, Scholten, Huurman, Van der Spek, Van Wensveen, Van Emmerik, 
Roos, Moers. Maar vanaf de oprichting tot heden vind je er ook veel 'import
namen'. Kortom in de wekelijkse kring van De Kring ontmoeten al vijftig jaar 
oud en nieuw Zoetermeer elkaar. 

Bronnen: 
Archief van Sociëteit De Kjring, berustend bij de secretaris 
Het Binnenhof, 1 Oktober 1960 

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 
vvw\ '̂.bouwhof.com 
Cammeraat Ijzerwaren 
Eerste Stationsstr. 48, tel. (079) 316 37 31 
Carrosseriefabriek Joost Lamboo bv 
vvww.lamboo.nl 
Het Fluitschip historisch onderzoeks-
en adviesbureau, www.fluitschip.nl 
Henneken Radio en T V 
ww\ '̂-.radiohenneken.nl 
Blomsma Print & Sign 
www.blomsma.nl 

Roos Kantoorboekhandel 
Dorpsstraat 155, tel. (079) 316 35 80 
Rové Licht & Sfeer 
www.rove.nl 
Schoenen Van Veen 
Dorpsstraat 83, tel. (079) 316 31 65 
Personenvervoer Van der Slik 
www.vandersHk.nl 
Bode Scholten BV 
www.bode-scholte.nl 
Linthout Foto Video 
www.fotolinthout.nl ' , 
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