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VERENIGINGSNIEUWS

Van de voorzitter
Het HGOS richt zich op de historie van onze stad. Gebouwen, stadsgezichten, 
stambomen, foto´s, fi lms, infrastructuur en evenementen die we waardevol 
vinden. Licht kan de gedachte dan opkomen, dat onze vereniging uit een aantal 
grijsaards bestaat, waarvoor de toekomst en zelfs het heden een ondergeschikte 
rol speelt. Een stoffi  ge club zogezegd.
Dat is dus niet het geval. De historie leert ons veel over het heden en de toekomst. 
Het begint er al mee, dat een aantal verlichte geesten ons gewezen heeft op dat 
fenomeen.
Golo Mann, Duits historicus zei: “Wie het verleden niet kent, zal geen greep krij-
gen op de toekomst.”
Hans Kudszus, Duits essayist ging nog iets verder: “Wij moeten het verleden wel 
bestuderen om te herkennen wie ons zand in de ogen strooit.”
Uit onverdachte hoek komt een uitspraak van Wim de Bie: “Wie het heden beoor-
deelt, moet over voldoende verleden beschikken.”
Aan die uitspraken moest ik denken toen ik las over gebeurtenissen 100 jaar gele-
den. In en rond 1917 speelden veel kwesties die hun sporen tot op heden hebben 
nagelaten.
Het algemeen kiesrecht kwam tot stand en de gelijke bekostiging van het bijzon-
der onderwijs werd doorgevoerd. De twee wetten waren een compromis, want de 
sociaal-democraten en liberalen waren blij met de kieswet en de confessionelen 
met de onderwijswet.
Er heerste een sfeer van revolutie en onrust. In Rusland werd in februari 2017 de 
tsaar afgezet en na de Oktoberrevolutie vormde Lenin de eerste communistische 
regering. De Eerste Wereldoorlog werd met name in België en Frankrijk uitge-
vochten. Miljoenen kwamen op het slagveld om.
Nederland bleef neutraal en kreeg te maken met één miljoen vluchtelingen uit de 
oorlogsgebieden. Die vluchtelingen werden in kampen verspreid over Nederland, 
maar ook werden duizenden van hen ondergebracht bij de bevolking. Ook Zoeter-
meer kreeg te maken met Belgische vluchtelingen.



2

In het neutrale Nederland werd wel honger geleden en in Amsterdam kwamen 
huisvrouwen en kinderen in opstand omdat er een tekort was aan aardappelen. 
De politie en het leger sloegen dit aardappeloproer neer.
Nog veel meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog eiste wereldwijd de 
Spaanse griep, naar schatting tientallen miljoenen! In Nederland verloren ruim 
21.000 mensen hierdoor het leven.
Het is eigenlijk ongelooflijk, wat een heftige gebeurtenissen destijds plaatsvon-
den. Wij hebben in onze tijd ook problemen. We kunnen leren van onze voorou-
ders, hoe zij de problemen oplosten of juist verkeerd aanpakten. We kunnen onze 
problemen misschien ook enigszins relativeren.
Sluit je dus aan bij onze vereniging, want wie ook van het verleden geniet, leeft 
dubbel (uitspraak Louis Ferron.)

Bert van Eken

Het Verenigingsnieuws 
U bent gewend het verenigingsnieuws aan te treffen op de  groene pagina’s in 
’t Seghen Waert. Deze keer ontvangt u het apart. 
In het kader van 100 jaar kiesrecht in Nederland is er een speciale publicatie over 
het kiezen in Zoetermeer en Zegwaart gemaakt. Deze publicatie wordt samen 
met dit eerste verenigingsnieuws in 2018 onder de leden verspreid. 

Agenda Ledenvergadering op woensdag 11 april 2018
De documenten staan vanaf 1 april 2018 op de website www.oudsoetermeer.nl.

Locatie: ‘t Centrum, Frans Halsstraat 1, 2712 JS Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.45 uur
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 27 september 2017.
 Het verslag treft u aan in het Verenigingsnieuws.
5. Jaarverslag 2017.
6. Jaarrekening en verantwoording 2017. 
 Verslag kascommissie (de heren E. Oskam en IJ. Veeke)
7. Jaarplan 2019.
8. Begroting HGOS 2019.
9. Verkiezing lid kascommissie.
 De heer E. Oskam heeft twee jaar in de commissie gezeten. Een nieuw lid  
 dient door de ledenvergadering te worden benoemd.
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10. Bezetting bestuur.
 De heer P. Bekking is aftredend en herkiesbaar.  
 Tegenkandidaten kunnen worden gemeld bij de secretaris.
 Mevrouw J. de Kler – Kuipers heeft te kennen gegeven haar bestuurslid-
 maatschap te willen beëindigen. Tijdens de vergadering zal worden voor-
 gesteld op welke wijze deze vacature wordt ingevuld.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

PAUZE  (tot ongeveer 20.45 uur)
Na de pauze zal de Filmwerkgroep één of meerdere films vertonen.

Verslag  Ledenvergadering op 27 september 2017

Volgens de presentielijst zijn 39 personen aanwezig in ’t Centrum aan de Frans 
Halsstraat (27 leden,  7 bestuursleden en 5 gasten).

1. Opening
De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in 
het bijzonder mevr. B. Koopmans (erelid) en de genomineerden voor de uitreiking 
van de Jan van der Spekprijs.

De voorzitter staat stil bij het recente overlijden van twee actieve leden. Op 65-ja-
rige leeftijd is overleden de heer  J. van der Velde en op 91 jarige leeftijd de heer T. 
de Jonge. De heer Van der Velde heeft voor het Genootschap een aantal publica-
ties en boeken geschreven en de heer T. de Jonge was jarenlang voorzitter van de 
Genealogische Werkgroep.
 Verder memoreert de voorzitter dat in 2017 (mede als gevolg van de relatieve 
hoge leeftijd van de leden) nog enkele andere leden zijn overleden.
 
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd onder punt 7, Bestuur: 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer A. Bierman. Voordracht  tot bestuurslid 
de heer  de A. van der Burg
Voordracht van de werkgroep Collectie en Archief tot benoeming in het bestuur: 
de heer R. Grootveld

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Berichten van verhindering:  de heer S. Smits, de heer IJ. Veeke, de heer J. Stout, 
mevr. M. Vijverberg-Kalkema, de heer R. Tousain, de heer E. Oskam, 
mevr. P. Slootweg-Hoogeveen.
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4. Uitreiking Jan van der Spekprijs 2017
De Jan van der Spekprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of or-
ganisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het behoud van het 
cultureel-historisch erfgoed in Zoetermeer en omgeving.
Het bestuur draagt op voordracht van de werkgroep Cultureel Historisch Erfgoed 
de volgende genomineerden voor:

- Diner & Partyboerderij Het Wapen van Zoetermeer
Gastheer / eigenaar: de heer R. Hilgersom

- Oude Kerk Zoetermeer (Protestantse gemeente Zoetermeer)
Namens de Protestantse Gemeente Zoetermeer: de heren T. Duijf en O. van der 
Vorm 

- Kinderboerderij Het Buitenbeest
Mevr. E.  Hakkennes en de heer W. van Winden

De voorzitter feliciteert alle genomineerden en leest de juryrapporten voor.
De winnaar van de prijs is Diner & Partyboerderij Het Wapen van Zoetermeer. De 
motivering  hiervoor is:
“Alle drie de genomineerden zijn waardevolle prestaties. Maar wij maken on-
derscheid: In dit geval zijn er diverse zaken die ons erg aanspreken. Zo is er met 
betrekking tot historisch erfgoed een tendens dat het om meer dan het gebouw 
gaat. Natuurlijk zijn er bijzondere gebouwen die op zichzelf alle eer en aandacht 
trekken maar steeds vaker zullen gebouwen en hun samenhang met de omgeving 
beoordeeld worden. Dat begint bij de (voormalige) boerderijen, maar we zien dit 
in de verdere toekomst ook voor de structuren als zorgvuldig opgezette woonwij-
ken. Zo herkennen we de koepeltjes woningen ook monumentwaardig. Voor nu 
terug naar de boerderijen. Een ander aspect is de manier waarop invulling wordt 
gegeven om de historische structuren passend bij de moderne faciliteiten te 
gebruiken. Vanuit die eigen filosofie is er gewerkt om een zorgvuldig herstel uit te 
voeren. Bovendien is dit een particulier initiatief op eigen kosten. Het heeft er toe 
geleid dat een monumentaal ensemble behouden en versterkt wordt, maar dat 
het wel modern gebruik toelaat. Dat verdient alle lof en in onze ogen de prijs voor 
2017.”
De voorzitter overhandigt de kristallen schaal met inscriptie welke bij deze prijs 
hoort aan de heer R. Hilgerson. Deze bedankt voor de toekenning van deze eer-
volle prijs.

5. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 12 april 2017
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
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6. Activiteiten in ’t Nieuwe Huys
Na de verhuizing naar ‘t Nieuwe Huys is de focus van de vereniging meer extern 
(op publiek) gericht. Hiervoor zijn voorlopig de openingstijden vastgesteld op 
maandagavond, woensdagmiddag en zaterdagmiddag, er zijn altijd vrijwilligers 
aanwezig.
De activiteiten in ’t Nieuwe Huys zullen worden afgestemd met de activiteiten in 
de Dorpsstraat of door andere organisaties georganiseerd, ook landelijke activitei-
ten.
Organisaties waarmee samenwerking mogelijk is zijn:  Gilde Stadsgidsen, Onder-
nemersvereniging Dorpsstraat, BIZ Vastgoedeigenaren Dorpsstraat, Gemeente 
Zoetermeer  / Gemeentearchief/ Erfgoed, Bibliotheek Zoetermeer.
De voorzitter geeft een aantal voorbeelden van samenwerking of afstemming van 
activiteiten.
Voor de inrichting van ’t Nieuwe Huys is een werkgroep Presentatie opgericht, 
met als taak te zorgen voor een wisselende en steeds interessante aankleding van 
het bezoekersgedeelte van het pand.

Voor 2018 zijn in ieder geval geagendeerd:  4 uitgaven van t Seghen Waert, veel 
aandacht (o.a. tentoonstelling in het stadhuis) voor 100 jaar Kiesrecht, tentoon-
stelling voetbalvereniging DSO,  de jaren zestig (foto’s en films), Tweede Wereld-
oorlog in Zoetermeer, Old Timerdag, Monumentendag. Een definitief jaarpro-
gramma wordt de komende maanden gemaakt.

7. Bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Namens de Activiteitencommissie: mevrouw P.I. Slootweg-Hoogeveen
Namens de Genealogische Werkgroep: de heer C.A.M. Klein
Namens de Filmwerkgroep: de heer N. Nieuwenhuijsen
Er zijn geen bezwaren uit de vergadering tegen herverkiezing, zodat alle aftreden-
de bestuursleden zijn herkozen.

De werkgroep Collectie en Beheer wil haar zetel in het Algemeen Bestuur innemen 
en stelt voor hiervoor te benoemen de heer R. Grootveld.
Er zijn geen bezwaren uit de vergadering zodat de heer R. Grootveld wordt be-
noemd 

Namens de commissie Historisch Erfgoed stelt de heer A.A.M. Bierman zich niet 
meer herkiesbaar als bestuurslid voor een volgende periode. De werkgroep stelt 
voor te benoemen de heer A. J. van der Burg als bestuurslid.
Er zijn geen bezwaren uit de vergadering zodat de heer A.J. van der Burg wordt 
benoemd.
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8. Financiën
De begroting 2017 is in maart 2016 opgesteld en in april 2016 door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. Op dat moment was de aanschaf van het nieuwe 
pand nog niet zeker.
Op 1 juli 2016 is het pand Dorpsstraat 132 eigendom van HGOS geworden. Dit 
eigendom betekent ook een wijziging in de oorspronkelijk begrote bedragen. 
Vandaar de herziening van de begroting.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2017 kon bij afwezigheid van de 
penningmeester geen goede toelichting op de verschillen worden gegeven, er 
is afgesproken de toelichting op deze wijze te verstrekken. De oorspronkelijke 
begroting en de herziene begroting 2017 zijn vanaf september 2017 geplaatst op 
de website. De grootste verschillen zitten in de posten die te maken hebben met 
huisvesting en onderhoud van het pand.
De herziene begroting 2017 wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedge-
keurd en vastgesteld.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Mevrouw Koopmans dankt de leden voor haar benoeming tot erelid van de ver-
eniging.
De heer Boonekamp meldt dat de Stichting Molen de Hoop de molenwinkel ko-
mende maanden gaat verbouwen.
De heer Van der Linde dankt de voorzitter en het bestuur voor het vele werk rond-
om de aankoop en inrichting van  ‘t Nieuwe Huys.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor aanwezigheid en 
inbreng.

Na de pauze wordt door de Filmwerkgroep de film over de restauratie van de 
toren van de Oude Kerk vertoond.

Activiteiten
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij mevrouw F. Brandhorst, telefoon 
079-351 70 47, of via activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl. De activiteiten 
treft u ook aan op www.oudsoetermeer.nl 

Dinsdag 20 maart 2018
Filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur   
Kosten: € 5,-, voor leden € 3,- Reserveren noodzakelijk.
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Woensdag 11 april 2018
Algemene Ledenvergadering
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, 2712 JS Zoetermeer.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.45 uur.

Dinsdag 29 mei 2018 
Lezing/filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur. 
Thema: Transport en (openbaar) vervoer.
Kosten: € 5,-, voor leden € 3,- Reserveren noodzakelijk.

Woensdag 1 augustus 2018 
Fotospeurtocht voor de jeugd door de Dorpsstraat.

Nieuwe leden
Aanmelden als lid kan via onze website www.oudsoetermeer.nl of per post via 
Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer. Vermeld uw naam, adres, geboortedatum, 
m/v, (eventueel) email-adres en of u zich opgeeft als lid, jeugdlid (tot 18 jaar) of 
gezinslid (tweede op hetzelfde adres).

Dhr M.T.G.W. van der Bulk, Zoetermeer
Mw M. Bloemsma-Westerop, Zoetermeer
Dhr A.M.A.C.H. Duinisveld, Den Haag
Dhr L.L. van Haaren, Berkel en Rodenrijs
Mw E. Klaren, Zoetermeer
Dhr R. Stout (Jeugdlid), Zoetermeer
Dhr G. van der Zwaan, Elspeet

Wij willen u graag ook via email op de hoogte houden van interessant nieuws 
betreffende Oud Soetermeer. Indien u dit wilt kunt u uw email-adres doorgeven 
(indien nog niet eerder gedaan) aan Ledenadministratie@oudsoetermeer.nl. 
Graag met vermelding van uw naam en woonadres.
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Erfgoed van de Floriade behouden
Ton Vermeulen

Het is al weer 25 jaar geleden dat de vierde Nederlandse Floriade in Zoetermeer 
werd gehouden. Veel bewoners van Rokkeveen-West zullen niet weten dat hun 
wijkstructuur als ondergrond voor de internationale tuinbouwtentoonstelling van 
68 ha diende. Wel kunnen ze nog allerlei erfgoed uit 1992 zien, zoals de Follies 
langs het Morapad/Florasingel, de bijna vier meter hoge dijk die zonder aantoon-
baar nut door het gebied loopt, de watercascade aan het plein van de Verenigde 
Naties die van nul meter NAP vijf meter naar polderniveau stroomt, de bomenla-
nen, singels, Floriadepark en de Poldertuinen.
Er bestaat echter meer erfgoed. Onlangs heeft Michiel den Ruijter, een van de 
hoofdontwerpers van de Floriade, zijn persoonlijke archief overgedragen aan het 
Stadsarchief Zoetermeer. Stadsarchivaris Leonard Korevaar benadrukte daarbij 
het belang van dit soort archieven. ‘Enerzijds is de Floriade belangrijk voor Zoeter-
meer omdat het de stad duidelijker op de kaart heeft gezet met miljoenen bezoe-
kers waarvan een derde uit het buitenland, maar ook omdat het Floriadeterrein de 
basis is geweest voor de bouw van Rokkeveen-West en de aansluitende parken. 
In de eigen stadsarchieven liggen vooral notulen van vergaderingen en besluiten 
maar dit archief geeft een prachtige aanvulling met vooral schetsen, ontwerpen 
en foto’s’. Voor Michiel den Ruijter (1945) zijn het prachtige herinneringen aan een 
evenement dat eigenlijk toevallig naar Zoetermeer kwam. ‘Ik zat samen met een 
goede vriend, Bert Kicherie die bij de Rijksvoorlichtingsdienst werkte, in 1980 op 
een terras. Hij vertelde over de Floriade Amsterdam 1982 en de strubbelingen die 
bij de opbouw horen. Ik zei “dat moet je 
ook niet in Amsterdam doen maar in een 
groeistad waar nog alle ruimte en moge-
lijkheden zijn”. Hij antwoordde: “waarom 
doen jullie dat dan niet?” Daar hadden 
we echter nog nooit bij stilgestaan. Ik 
ging ermee naar mijn hoofddirecteur 
J. Cnossen en die vond het een geweldig 
idee. Gezamenlijk naar B&W, waarbij 
wethouder Lennie Huizer het voortouw 
nam’. Dankzij de schenking van de heer 
Den Ruijter blijft de geschiedenis van het 
ontwerp en de aanleg bewaard, tezamen 
met vele foto’s en documentatie.

Stadsarchivaris Leonard Korevaar met een 
koffertje gevuld met tekeningen uit het Floria-
dearchief van Michiel den Ruijter 
(foto Ton Vermeulen)


