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INHOUD

Brief van Petrus Cornelisz Koninck, pastoor 
Ton Vermeulen

Het Historisch Festival 2018 hebben we al weer een half jaar achter 
de rug. De Geuzen en de Spanjaarden zijn vertrokken, maar we be-
schikken nog over een brief van 3 oktober 1574 van pastoor Koninck 
aan zijn bisschop in Utrecht. Hij schetst een beeld van die tijd. Het 
gaat over zijn kerk, de gelovigen, de Geuzen, de Spanjaarden, maar 
ook over de economische bedrijvigheid. De pastoor had het niet zo 
voorzien op de Geuzen, maar ook niet op de Spanjaarden.

Veeartsen, empiristen en de runderpest in het rampjaar 1866
Gertjan Moers

In de jaren 1866/1867 heerste in Nederland de runderpest en in de-
zelfde periode overleden er ook vele mensen door cholera. In Zoe-
termeer en Zegwaart waren er honderd doden ten gevolge van de 
cholera-epidemie op een bevolking van nog geen 1500 zielen. Ten 
gevolge van de runderpest stierf bijna dertig procent van de 1600 
koeien.
In dit artikel niet alleen informatie over de runderpest, maar ook over 
de bevoegde Zoetermeerse veeartsen en de onbevoegden die empi-
risten, maar ook paardenprofessor en koehelper werden genoemd. 
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Brief van Petrus Cornelisz Koninck, pastoor 
Ton Vermeulen

Vooraf
In 2004 schreef Ton Vermeulen van het historisch bureau Het Fluitschip een essay in de 
vorm van een brief die een Zoetermeerse pastoor in 1574 schreef aan de bisschop van 
Utrecht. In 2018 paste Ton de brief aan voor publicatie ter gelegenheid van het Histo-
risch Festival. De inhoud van de brief is gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen rond 
Zoetermeer tijdens de 80-jarige oorlog, maar de brief zelf is verzonnen.

Zoetermeer, 3 oktober 1574.
Hoogwaardige Excellentie,

Zojuist kwam een gelost bevoorradingsschip vanuit Leiden langsvaren. De schipper 
vertelde aan mijn parochianen dat het Spaanse beleg rondom Leiden gebroken is 
en dat de geuzen onder leiding van admiraal Boisot de stad zijn binnengevaren. 
Voor de inwoners daar is dat een enorme opluchting na maanden van gevechten en 
honger lijden. Tijdens een viering in de Pieterskerk zou men dan ook naar zeggen 
het danklied Psalm 9 hebben aangeheven.  
In deze brief, mijn hoogwaardige excellentie bisschop van Utrecht, zult u mijn ver-
warring bemerken. Enerzijds ben ik zeer verheugd dat die alom gehate Spaanse 
troepen zijn verjaagd en dat die arme Leidenaren zijn ontzet. Anderzijds hebben de 
Geuzen samen met lokale calvinisten mijn prachtige kerk op de hoek van de Dorps-
straat en Delftsewallen ontheiligd en geplunderd. Beelden, zoals die van onze pa-
troonheilige Nicolaas, werden kapot geslagen, liturgische kleding verscheurd. Mijn 
woning werd vernield en ik moest samen met de kapelaan vluchten en onderduiken 
bij parochianen aan de Voorweg.

Tweelingdorp
Ik had het mij anders voorgesteld toen ik hier 
in 1569 pastoor van het tweelingdorp Zoeter-
meer en Zegwaart werd met de parochiekerk 
precies op de grens. De dorpen zijn heel gun-
stig gelegen tussen steden als Gouda, Delft 
en Leiden. Voor boeren en handelaren is dat 
handig om melk, boter, kaas, granen, groenten 
en vee snel naar de diverse markten te kunnen 
transporteren. Bovendien komen belangrijke 
wegen door het dorp heen zodat de midden-
stand daar inkomsten van heeft, en niet alleen 

de herbergen. Velen vinden ook hun brood in de turfwinning. Wel waren toen net de 
troebelen begonnen in Vlaanderen met de zogeheten Beeldenstorm maar dat was 
ver weg. En onder mijn parochianen waren er slechts enkelen, die liever hun oren 
lieten hangen naar Luther en vooral Calvijn dan bij mij te biecht wilden gaan. Maar 
het noodlot sloeg al gauw toe over mijn parochie. 
 
Door de turfwinning verdwijnt veel land en ontstaan grote plassen. Dat is eigen-
lijk zo in het hele gebied tussen Amsterdam en Rotterdam. Enerzijds geeft de turf 
inkomsten, anderzijds brengt water hooguit wat visvangst op. De hoogheemraad-
schappen Delfland, Schieland en Rijnland hebben de grootste moeite om het res-
terende land droog te houden. Het grootste deel van Zoetermeer-Zegwaart watert 
echter af via de Oude Rijn en verder naar het noorden op het IJ en dan moet een 
noordenwind het water in de Zuiderzee niet opstuwen. 
Met name in de winter geeft dat problemen en staat het land sinds mensenheugenis 
onder water, zodat het vee in de lente niet de wei in kan en het gras niet wil groeien. 
In 1570, een jaar na mijn installatie, trof op 1 november een verschrikkelijke storm 
onze kusten, toepasselijk Allerheiligenvloed genoemd. Dijken braken door en de 
zee stroomde het land binnen. Ook Zegwaart liep onder. 

Zware tijden 
Het is begrijpelijk dat mensen ontevreden worden. Eigenlijk is dat al een proces van 
jaren en het heeft vele facetten. Enerzijds is daar het probleem van de kerk. Onze 
katholieke kerk heeft eeuwenlang allerlei wantoestanden getolereerd, van priesters 
die slecht opgeleid waren, verwaarlozing van de zielzorg tot de wijdverbreide heb-
zucht van clerus en kloosters. Gelukkig heeft het Concilie van Trente daar in 1563 
paal en perk aan gesteld maar het zal nog even duren voordat we daar de vruchten 
van gaan plukken. Bovendien is koning Filips II ervan overtuigd dat zijn omvangrijke 
koninkrijk alleen bij elkaar gehouden kan worden 
als er één godsdienst is, zonder enige afwijking. 
In deze landen doet echter steeds meer de vrij-
heid van geweten opgeld waarbij binnen een kerk 
meerdere geluiden mogelijk moeten zijn. 

Daarnaast gaat het met de economie niet goed. 
Filips II heeft duidelijk gekozen voor het zuide-
lijk deel van zijn rijk aan de Middellandse Zee, de 
noordelijke gewesten komen op de tweede plaats. 
Vanaf zijn vertrek uit Brussel in 1559 verblijft hij in 
Madrid. Enorme sommen geld verdwijnen in zijn 

Willem van Oranje geschilderd door A.D. Key 
ca 1579 (Collectie Rijksmuseum SK-A-3148)

Louis van Boisot, door C. Visscher 1649 
(Collectie Rijksmuseum RP-P-OB-27.410)
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Leiden belegerd
Het jaar daarop werd de situatie niet beter. Haarlem werd belegerd en moest ten 
slotte capituleren. Muitende troepen konden daar een maand lang hun gang gaan. 
Ook in Zoetermeer hadden we veel last van de doorgang en de inkwartiering van 
geuzentroepen die hier en elders in de regio verzameld werden om Haarlem te 
helpen. Op zee bleven de geuzen de baas maar de Spaanse troepen belegerden 
na de inname van Haarlem vanaf oktober 1573 de strategisch zo belangrijke stad 
Leiden. De geuzen verdwenen hier, hun plaats werd ingenomen door Spaanse 
troepen. Oranje lokte ze nog wel weg door met een leger binnen te vallen, maar na 
diens enorme nederlaag bij Mook in april 1574 werden de stellingen rondom Leiden 
weer snel betrokken onder leiding van Francisco de Valdés. 

In de tussenliggende tijd had Leiden zich moeten bevoorraden, maar de lokale 
overheid had dat verzuimd. Bovendien werd de rantsoenering van het beschikbare 
voedsel laat georganiseerd. En dat terwijl De Valdés bij Haarlem ten koste van 5000 
manschappen, veelal huurlingen maar ook honderden getrainde Spaanse soldaten, 
had geleerd dat vechten niet de beste optie was. Uithongeren was gemakkelijker. 
Hij legde daartoe drie verdedigingslinies aan. De eerste liep van Leiderdorp tot de 

permanente oorlog tegen de Turken. Het leger van tienduizenden manschappen 
dat naar het noorden was gestuurd, kon hij onmogelijk betalen. Muiterij was het 
gevolg en benden soldaten maken telkens steden en platteland onveilig. De adel 
kreeg steeds meer te maken met ambtenaren die haar taken overnamen en de 
edelen zagen hun positie en daaruit voortvloeiende inkomsten in gevaar komen. 
De burgerij had het economisch moeilijk in de jaren 1560. Strenge winters en oor-
logen deden de graanprijzen sterk stijgen en de werkloosheid toenemen. En vanuit 
Brussel werden nieuwe belastingen opgelegd zoals de gehate Tiende Penning. De 
onrust die ontstond werd door Filips’ troepen onder leiding van de hertog van Alva 
en diens zoon Don Frederik hard onderdrukt. Prins Willem van Oranje zag zich ge-
noodzaakt, in zijn ogen in naam van de koning, daar tegen op te treden. Veel steun 
van de bevolking kreeg hij echter niet, buiten enkele groepen van kaapvaarders die 
geuzen werden genoemd. Maar hun optreden was net zo gewelddadig als dat van 
de Spaanse troepen. Met de toevallige inname van Brielle in 1572 vermoordden de 
geuzen onder leiding van de wrede Lumey veel van mijn collegae uit die buurt. Op 
het land werden Oranje’s troepen verslagen en de Spaanse troepen hielden beest-
achtig huis in Mechelen, Zutphen en Naarden. Holland en Zeeland stonden er alleen 
voor in hun opstand. 

Soldaten plunderen een dorp, J.M. de Jonge 1633 
(Collectie Rijksmuseum RP-T-1901-A-4495)

Filips II en Willem van Oranje, B. Jenichen 1568 (Collectie Rijksmuseum RP-P-OB-79.240)
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Lammenschans onder Leiden, de tweede van Voorschoten tot Zoeterwoude en de 
derde linie van Den Haag, via Leidschendam, Wilsveen, Zoetermeer/Zegwaart en 
Benthuizen tot Alphen toe. De Leidse bevolking leed steeds meer onder de voedsel-
schaarste. Een pestepidemie zou volgens de verhalen samen met honger aan 5.000 
mensen het leven hebben gekost, op een totaal inwonertal van 12.500. De Valdés 
deed allerlei beloften om de stad tot overgave te doen besluiten, maar met name 
bestuurders als burgemeester Van der Werf hadden het Haarlemse lot nog vers in 
het geheugen en gingen er niet op in. 

Slag bij Zoetermeer 
Ondertussen probeerde de ziekelijke Willem van Oranje vanuit Rotterdam de stad te 
hulp te komen. De slag bij Mook had duidelijk gemaakt dat een oorlog te land niet te 
winnen was. Alleen op het water waren de geuzen de Spanjaarden te sterk. Na veel 
delibereren besloten de verzamelde Hollandse Statenleden op 30 juli om het land 
tot Leiden onder water te zetten. Begin augustus werden de dijken bij Delfshaven 
en Capelle aan den IJssel doorgestoken. Drie weken later konden we vanaf de kerk-
toren al zien hoe het water tegen de oude waterkering, de Landscheiding, ten zuiden 
van Zoetermeer omhoog kroop. Ten noorden van die Landscheiding ligt Rijnland en 
dat gebied is iets hoger dan Delfland en Schieland. Tijdens een krijgsraad hier in het 
dorp verzekerden raadslieden de ongerust wordende De Valdés dat het verstevigen 
van de binnendijken voldoende moest zijn om het water tegen te houden. 
Ondertussen waren bij Rotterdam ongeveer 270 platbodems samengebracht onder 
leiding van admiraal Louis de Boisot en ondercommandanten als De La Garde. Op 
10 september vertrok de vloot van pramen en galeien over de Rotte en het onder-
gelopen land richting de Landscheiding. Daar werden gaten gegraven om het water 
door te laten, terwijl slag werd geleverd tegen in aller haast aangerukte Spaanse 
troepen. Het water kwam nu tot de hooggelegen Voorweg. Een aanval met geschut 

Detail van een prent van het beleg en ontzet Leiden door Romeyn de Hooghe, ca. 1690 (Col-
lectie Rijksmuseum RP-P-OB-79.252)

Hellebaardiers, musketiers en lansdragers, waarschijnlijk door H.S. Beham voor 1550 
(Collectie RijksmuseumRP-T-00-690)
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op de door De Valdés persoonlijk zwaar verdedigde weg had weinig succes omdat 
de schuiten met kanonnen door het ondiepe water niet dicht genoeg konden na-
deren. Wel zagen we na afloop vele schuiten met gewonde Spaanse soldaten afge-
voerd worden en het geluid van al die kanonnen was oorverdovend geweest en had 
de muren van mijn kerk doen trillen op die 17de september. De Leidenaren die al 
weken geen brood hadden gezien en nu hun laatste melkvee en paarden moesten 
opeten, konden daar weer enige moed uit putten. 

Naarstig overleg volgde onder de geuzenaanvoerders. Hoe nu verder te gaan? 
Van enkele Zoetermeerders en Benthuizenaren, waaronder Jeroen Cornelisz en 
scheepstimmerman Wolfert Adriaensz, kwam het advies om een andere route te 
kiezen. Boisot, De La Garde en enkele edelen waaronder Van der Aa trokken met 
een verkenningseenheid terug over de Landscheiding, bogen af naar het oosten en 
voeren naar het Zegwaarts Verlaat, een kleine sluis in de Landscheiding. Na vernie-
ling stroomde het water Rijnland binnen en kon de eenheid opvaren naar de Zeg-
waartseweg. Snel werd deze hooggelegen kade doorgegraven, terwijl de rest van 
de vloot bij de Voorweg werd opgehaald. Op de 20ste laat in de avond werden de 
Leidsewallen bereikt. 

Onverwacht had De Valdés op dat moment de buitenste verdedigingslinie ont-
ruimd, bezorgd als hij was voor het wassende water dat mede door storm en regen 
steeds hoger was komen te staan. Een verrassing voor de geuzen. De achterhoede 
werd gezekerd via de bezetting van Zoetermeer door soldaten onder kapitein Cret 
en de vloot voer verder naar de Noord Aa. Van daar kon gemakkelijk het brede Zoe-
termeerse Meer worden bereikt waar de bevoorradingsschepen de ruimte hadden 
om veilig in de achterhoede te blijven, of om terug naar Zoetermeer te trekken. 
De rest van de vloot had het minder gemakkelijk. Het land in de Weipoort richting 
Leiden lag nauwelijks of niet onder water. Het duurde tot 1 oktober tot storm en 
springtij het water voldoende deden stijgen om verder te varen. 
Toen doemde nog een groot obstakel op vlak voor Leiden, de Lammenschans. De 
nacht voor de aanval echter verdwenen de Spaanse troepen en kon de vloot onge-
hinderd doorvaren tot de Leidse poorten. Vandaag hebben de Leidenaren weer te 
eten. Ik hoop niet dat deze strijd nog 80 jaar zal voortduren, maar de Spaanse koning 
zal deze provincies niet zomaar opgeven. Zeker is dat het jaren zal duren voordat 
hier de dijken en watermolens zijn hersteld, het brakke water is weggemalen en het 
land weer gebruikt kan worden. Nu moeten we ons echter klaar maken voor de reis, 
aangezien we ons leven hier niet meer zeker zijn. Moge God ons begeleiden. 

Het baggeren van turf, C.J. Visscher ca 1600 (Collectie Rijksmuseum RP-P-OB-77.525)
Tekening van een trompetspeler door J de Gheyn (1565-1629) 
(Collectie Rijksmuseum RP-T-1884-A-329)
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Veeartsen, empiristen en de runderpest in het rampjaar 1866
Gertjan Moers

In 1865 brak in Engeland de runderpest uit. In de zomer van dat jaar kwam een be-
smet koppel van 20 ossen uit Engeland aan in Rotterdam met als gevolg dat begin 
augustus 1865 de eerste besmettingsgevallen in Kethel bij Schiedam werden ge-
constateerd. De runderpest had Nederland bereikt! Op 28 augustus 1865 werd de 
eerste keer de ziekte in Zegwaart geconstateerd bij een rund dat op de markt in 
Delft was geweest. Het was het eerste besmette beest in de gemeenten Zegwaart 
en Zoetermeer. Heel veel dieren zouden volgen. De jaren 1865 en 1866 werden ware 
rampjaren voor Zoetermeer en Zegwaart.

De eerste veeartsen in Zoetermeer-Zegwaart
Tijdens de uitbraak van de runderpest in 1865-1867 hadden veeartsen een belang-
rijke rol. Maar daarover later meer. Al eerder, in 1844, is er voor het eerst sprake 
van een veearts in Zoetermeer en Zegwaart. Dit was de op dat moment 23-jarige 

Hagenaar Simon van der Vaart. Hij werd voor het laatst in Zegwaart genoemd in 
een geboorteakte van zijn dochter in 1859. Vermoedelijk is hij in 1861 naar Leiden 
vertrokken. Van der Vaart woonde eerst in de Dorpsstraat en de Vlamingstraat en 
later aan de Molenweg.

Veearts was in de 19e eeuw een nieuwe professie. Voordat er veeartsen waren werd 
de hulp ingeroepen van zogenaamde empirici of empiristen. Dit waren niet-gediplo-
meerden die door ervaring kennis over dieren hadden opgedaan. Empirisme komt 
uit het Latijn en betekent ‘kennis uit ervaring’. De empiristen noemden zich vaak 
paardenmeesters of paardendokters en koehelpers. Of “paardeprofester” (paar-
denprofessor) zoals ‘Henkie’ uit Stompwijk werd genoemd toen hij in 1901 terecht 
stond voor zijn ongediplomeerde praktijken. Deze empiristen hadden niet altijd 
(goede) oplossingen voor veeziekten. Zeker niet waar het besmettelijke ziekten be-
trof. Vandaar dat in 1821 in Utrecht een Rijksveeartsenijschool werd opgericht. Men 
hoopte dat wetenschappelijk opgeleide veeartsen het probleem met veeziekten 
beter konden beheersen. Al werd het niet grootschalig aangepakt. In 1826 waren 
door het Fonds van de Landbouw slechts twaalf plaatsen ter beschikking gesteld 
voor de opleiding van Rijksveearts. Daardoor was het aantal afgestudeerde vee-
artsen ook niet schokkend hoog. In 1839 en 1840 waren respectievelijk tien en elf 
veeartsen afgestudeerd. 

Veedrijver Hein Klos met zijn kinderen en een koe

Spotprent op de maatregelen van minister Thorbecke bij de bestrijding van de runderpest, 
1865, Johan Michaël Schmidt Crans (collectie Rijksmuseum)
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Ter indicatie, in studiejaar 2018-2019 zijn er 225 opleidingsplaatsen op de faculteit 
diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. En één veearts in Zoetermeer en Zeg-
waart? Vergelijk dat eens met tegenwoordig. De in Utrecht afgestudeerde studenten 
heten inmiddels geen veearts meer maar dierenarts. Nederland telt tegenwoordig 
ongeveer 4.400 dierenartsen. In Zoetermeer zijn inmiddels zo’n zes dierenklinieken 
gevestigd waar 17 dierenartsen werken. In tegenstelling tot hun vroege voorgangers 
zijn de meeste Zoetermeerse dierenartsen inmiddels vrouw, namelijk elf. En de kans 
dat u in de wachtkamer van één van deze klinieken een rund tegenkomt is ongetwij-
feld nul. Een afgestudeerde Rijksveearts kreeg in de eerste helft van de 19e eeuw 
de kwalificatie 1e klasse of 2e klasse mee, afhankelijk van zijn bekwaamheid. Daar 
hoorde een toelage bij van respectievelijk 500 en 300 gulden, onder de verplichting 

dat zij zich moesten vestigen in de door 
de regering toegewezen plaats. De toe-
lagen werden betaald uit het ‘Fonds van 
den Landbouw’. 
Met het opheffen van dat fonds ver-
dween de titel Rijksveearts en gingen de 
dierenspecialisten gewoon als veearts 
door het leven. Rijksveearts 1e klasse 
Van der Vaart was in 1840 één van de 
slechts 15 Rijksveeartsen in Zuid-Hol-
land. De dichtstbijzijnde collega’s van 
Van der Vaart woonden, buiten de grote 
steden, in Aarlanderveen, Maasland en 
Leerdam.

Een veehouder was bij wet verplicht om 
een veearts in kennis te stellen bij een 
ziektegeval, als er een “van gouverne-
mentswege erkend veearts in de na-
bijheid” woont. De veearts was op zijn 
beurt wettelijk verplicht om ter plekke 

het zieke vee te onderzoeken en daarover een schriftelijk verslag te maken. De 
autoriteiten konden dan bijvoorbeeld besluiten dat een beest afgemaakt moest 
worden. De Rijksveeartsen waren bevoegd om verklaringen af te geven over scha-
devergoedingen voor gedode paarden of voor aan longziekte gestorven runderen. 
De wet uit 1842 sprak over “buitengewone ziekten”, zoals runderpest of longziekte. 
Dit waren ziekten van “verwoestenden aard”. Dit in tegenstelling tot “niet buiten-
gewone ziekten” zoals “miltvuur, de ware tongblaar, mondzeer of spruwziekte, 
klauwzeer, keelvuur, longvuur, darmvuur, lende- of bilvuur en pestbrand”. De kennis 
op het gebied van runderziekten stond nog in de kinderschoenen. Wij weten inmid-
dels dat mond-en-klauwzeer (MKZ) tot één van de meest besmettelijke dierziekten 
behoort. Met de kennis van nu zou hij zeker in het rijtje van ziekten van “verwoes-
tenden aard” staan.

Empiristen
Ondanks de wetenschappelijk opgeleide veeartsen hielden wij in Nederland nog 
lang vast aan oude tradities en dus aan de empiristen. In 1953 nog concludeerde 
maatschappelijk werker Yolanda Kruls dat Zoetermeer een echte plattelandsge-
meente was met een “sterk behoudende inslag der bevolking” en “verbeten vaak 
vasthouden aan eigen principes”. Dat zal in de eeuw daarvoor ongetwijfeld niet 
anders zijn geweest. Vandaar dat empiristen zoals paardendokters nog tot in de 
20e eeuw voorkwamen, ook in Zoetermeer en Zegwaart. Zoals Manus Franx (1870-
1948), hoefsmid op de hoek van de Katwijkerlaan/Berkelseweg en paardendokter. 
Maar ook Jacobus (Koos) Bos Mzn (1859-1917) en zijn zoon Marinus (Rien) Bos Jzn 

(1887-1982) hielden zich bezig met smeerseltjes voor vee. Als iemand met een paard 
bij de boerderij van Koos Bos aan de Vlamingstraat 77 kwam en vooraan bij de weg 
bleef staan, zei Bos: “Tja, tja, je bent zeker nog nooit bij Bos geweest?”. Het was 
namelijk de bedoeling om met het zieke beest het erf op te lopen zodat het werk 
van de empirist uit het zicht bleef. Er waren ongetwijfeld meer empiristen in Zoeter-
meer en Zegwaart, maar er is helaas maar weinig over ze bekend. 

Je kunt je achteraf afvragen hoe groot het verschil destijds was tussen de van rijks-
wege opgeleide veeartsen en de kwakzalverij van empiristen. Alexander Numan 
(1780-1852), hoogleraar aan de Rijksveeartsenijschool en grondlegger van de dier-
geneeskunde in Nederland schreef in 1830 over ‘raadgevingen over de veeziekten 
ten gevolge der regenachtige weergesteldheid’. Hij schreef onder andere: “Men 
ontzie de moeijte niet, om de ligchamen der dieren dagelijks te wrijven en te bor-
stelen; ten einde de werkzaamheden der huid op te wekken, en de uitwaseming 
te onderhouden. Om de maag en de overige werktuigen der spijsverteering te ver-
sterken, de ophooping van waterachtige deelen in het ligchaam te voorkomen, 

Manus Franx (1870-1948), hoefsmid en em-
pirist, bezig met het beslaan van een paard 
bij zijn smederij in de Katwijkse buurt

Klaas de Vink, van 
1900 tot 1911 veearts 
in Zoetermeer en Zeg-
waart, met zijn vrouw 
Maria de Raad en hun 
zoon Abraham Leen-
dert (Foto Anton C. 
Thomann, Utrecht)
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en de ontwikkeling van leverbotten en andere worm-soorten tegen te gaan, doen 
de specerijachtige, bittere, en zamentrekkende middelen, de beste uitwerking, 
waarbij men met nut zuur-opslorpende zelfstandigheden en eenige zwavel voegen 
kan. Deze middelen kunnen op zeer verschillende wijzen worden aangewend. De 
volgende zamenstellingen zullen, tot het bedoelde oogmerk algemeen met vrucht 
kunnen worden gebezigd. Neem poeder van Alsem, of in deszelfs plaats Drieblad, 
Wilgenbast, of in deszelfs plaats Eikenbast, Kalmus-wortel, Gentiaan-wortel, Je-
never-bezien (bessen), Oester-schelpen, Zwavel, Teer, van ieder een pond. Deze 
zelfstandigheden onder elkanderen gemengd zijnde, wordt hiervan dagelijks eene 
zekere hoeveelheid ingegeven, het zij over het kort voeder of met water, of wel 
als likking (…).” Zeg het maar, wetenschappelijke diergeneeskunde in de kinder-
schoenen of kwakzalverij?

Doordat men in Nederland stug bleef vasthouden aan de tradities van de empiri-
sten moest rond 1850 de veeartsenschool bijna sluiten. Het aantal leerlingen aan 
de Rijksveeartsenijschool was inmiddels sterk teruggelopen. In de jaren 1848-1855 
werden slechts zeven nieuwe veeartsen opgeleid. Tegen 1850 waren er in Nederland 
nog maar 121 in Utrechts opgeleide veeartsen tegenover bijna 900 empiristen. Slui-
ting van de school werd ternauwernood voorkomen doordat minister Thorbecke 
tijdig de school reorganiseerde. 

‘Gods slaande hand over Nederland door de pest-siekte onder het rund vee’
ets en gravure door Jan Smit (II), 1745 (Collectie Rijksmuseum)
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De veeartsen begonnen zich inmiddels 
te verenigen. In 1852 werd de “Maat-
schappij ter bevordering der Vee-art-
senijkunde” opgericht. Namens deze 
maatschappij werd in 1855 een adres 
bij de Tweede Kamer ingediend. De drie 
indieners achtten een wettelijke rege-
ling nodig om het beroep van veearts 
te beschermen omdat zij vonden dat de 
“landman” (landbouwer) schade onder-
vond door “de onkunde, onbeschaamd-
heid en soms kwaadwilligheid van gan-
schelijk onbevoegde uitoefenaren der 
veeartsenijkunde”. De empiristen dus. 
Ze constateerden nog steeds een voor-
liefde van de boerenstand voor deze 
zelfbenoemde ongediplomeerde des-
kundigen. Als voorbeeld haalden de 
veeartsen onder meer aan dat empiri-
sten kwikmiddelen bij melkkoeien toe-
dienden wat meermalen tot vergiftiging 
bij mensen heeft geleid. Eén van de drie 
indieners van het adres was Simon van 
der Vaart, Rijksveearts in Zegwaart. 
Pas rond 1870 werd het vak serieuzer 
genomen en breidde de werkgelegen-
heid voor veeartsen zich geleidelijk uit. 
En niet eerder dan in 1874 werd de titel 
“veearts” wettelijk beschermd. 

Van der Vaart werd in 1861, een paar jaar voordat de runderpest uitbrak, opgevolgd 
door iemand die zich ook ‘veearts’ noemde. Dit was de uit Itterson (Overijssel) af-
komstige Theodorus (Derk) Tijhaar (1813-1888). Tijhaar had in tegenstelling tot zijn 
voorganger de Rijksveeartsenijschool niet doorlopen. Voordat hij op 48-jarige leef-
tijd als veearts in Zoetermeer kwam werken was hij broodbakker in Alphen. Doordat 
Tijhaar ongeschoold was als veearts, moet hij formeel worden geschaard onder 
de empiristen, al zal hij ongetwijfeld kundig zijn geweest. Tijhaar genoot in ieder 
geval al snel aanzien in de Zoetermeerse gemeenschap. Al sinds 1861 was Tijhaar 
lid van Heerensociëtiet ‘De Vriendschap’. En hij had niet alleen in de Zoetermeerse 
gemeenschap aanzien, Tijhaar was in 1861 ook elke donderdag tussen 8 en 10 uur 
aanwezig in de woning van een Delftse smid waar belanghebbenden hem konden 
spreken. In 1863 werd in Zoetermeer en Zegwaart het 50-jarige bestaan van het 
Koninkrijk gevierd. Bij het feest “der herstelling van Neêrland’s onafhankelijkheid” 
werd een gekostumeerde optocht gehouden met ruim 50 ingezetenen waarbij Derk 
Tijhaar verkleed was als de prins (Koning Willem I). 

Uitbraak van runderpest
In 1865 brak de runderpest uit in Nederland. Dat was niet voor het eerst. Dit ge-
beurde al eerder in 1713-1719, 1741-1756 en 1768-1786, 1799 en 1813-1814. Runder-
pest of veepest, destijds ook runder- of veetyphus genoemd, is een virusziekte. Ge-
zonde dieren raakten besmet door contact met zieke dieren. De besmette runderen 
kregen dan hoge koorts en zweren op de slijmvliezen van de bek, slokdarm, magen 
en darmen. Drachtige koeien verloren hun kalf. Soms kwam er nog een ontsteking 
van de longen en darmen bij met uitdroging tot gevolg. Runderpest was veelal do-
delijk voor de runderen. Maar hoe beter de conditie van het vee was, hoe groter de 
overlevingskansen waren. Ook na afloop van de acute ziekteverschijnselen was het 
vee nog enige tijd besmettelijk. Het virus bleef vaak nog enkele jaren actief in een 
besmet gebied. Runderpest bestaat inmiddels niet meer. De epidemie van 1865-
1867 was de laatste in ons land. In 2010 verklaarde wereldvoedselorganisatie FAO 
zelfs dat runderpest als eerste dierziekte door vaccinatie wereldwijd is uitgeroeid.
De uitbraak van de runderpest was belangrijk nieuws. In 1865 bestond de Troon-
rede uit drie hoofdpunten: de toestand van West- en Oost-Indië, de financiën van 
de Staat en….. de runderpest. Zegwaart werd eind augustus 1865 al getroffen door 
de runderpest, dit was binnen één maand na de eerste uitbraak in Kethel. De ziekte 
bleef het aangrenzende Zoetermeer nog tot eind november 1865 bespaard. 

De wetenschap en de politiek wisten in 1865 dat de ziekte door een virus werd ver-
oorzaakt en dat de smetstof op alle mogelijke wijzen overgedragen kon worden. De 
wetenschappers en handhavers hadden echter te maken met principiële, behou-
dende landbouwers die meenden dat de ziekte een straf van God was, voor al de 
lichtzinnigheid en goddeloosheid uit die tijd. “Gods slaandehand over Nederland 
door de pest-siekte over runderen”, luidt een vermanend onderschrift bij een ets uit 
1745. Dit was ook de stelling van een landbouwer uit de buurt van Amsterdam. Toen 

de burgemeester twijfelde aan zijn 
uitleg zei de boer dat hij dezelfde 
verschijnselen zag in de stal van 
zijn buurman. “Zoo!”, reageerde 
de burgemeester, “en zijt gij toen 
van die pestzieke koeijen terstond 
naar de uwe gegaan? Dan hebt ge 
wel gelijk, dat de runderpest eene 
straf des hemels is, voor de ligtzin-
nigheid der menschen”. 

Advertentie uit het Leidsch Dagblad van 
1880 voor een verzekering tegen schade 
door veeziekten waaronder veepest. Plaat-
selijk verzekeringsagent was Leendert de 
Veer. (collectie Erfgoed Leiden)

Boerderij Zegwaartsweg 46, in 1865 
bewoond door veehouder Adriana 
Langelaan, weduwe van Leonardus 
Droogh. De boerderij is in 1992 afge-
brand
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Een treuzelende overheid
Ondanks de kennis over de besmettelijkheid van de ziekte stelde de liberale mi-
nister Thorbecke zich vooralsnog afwachtend op. Geheel in de geest van het liberale 
denken was hij wars van centraal overheidsingrijpen en vond hij dat lokale autori-
teiten (gemeenten) zelf verantwoordelijk waren om maatregelen te nemen. Door 
dit lakse optreden kon de ziekte zich gemakkelijk verspreiden. Pas op 25 augustus 
1865 wees het departement van Binnenlandse Zaken op de wettelijke quarantaine 
mogelijkheden. Maar dit was te laat. De ziekte heerste toen al in meer dan dertig 
Zuid-Hollandse gemeenten. Vooral het drijven van het vee over de weg naar en 
van de veemarkten in Delft en Rotterdam zorgden voor brede verspreiding van de 
ziekte. Op deze manier bereikte de ziekte ook Zegwaart. Destructie van dieren vond 
men aanvankelijk niet nodig. Vlees, vet en huiden waren nog prima bruikbaar, mits 
de dieren in een vroeg stadium van de ziekte werden geslacht, vond men. 

Rijksveeartsen rapporteerden na de uitbraak wekelijks aan het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken over de voortgang van de epidemie. Aangezien de Zegwaartse 
veearts Tijhaar geen Rijksveearts was, was hij niet bevoegd om verklaringen af te 
geven over runderen die waren overleden aan longziekten zoals runderpest. Daarom 
werd in Zoetermeer tijdelijk een ‘gepatenteerde’ Rijksveearts gestationeerd. Deze 
Rijksveearts rapporteerde behalve over Zoetermeer en Zegwaart ook over Bent-
huizen, Pijnacker en Nootdorp. Het was de pas 20-jarige Zeeuw Emanuel Laurentius 
van Mervennée (1845-1928). Hij werd direct voor de leeuwen geworpen want Van 
Mervennée was nog maar in juli 1865 afgestudeerd aan de Rijksveeartsenijschool. 
In de praktijk zullen Tijhaar en Van Mervennée vermoedelijk wel een twee-eenheid 
hebben gevormd van ervaring en wetenschap. In ieder geval nam Tijhaar zijn col-
lega mee naar de Heerensociëteit, want ook Van Mervennée was in 1866 lid van die 
vereniging. De meldingen van de Rijksveeartsen werden wekelijks gepubliceerd in 
de ‘Nederlandsche Staats-Courant’. Het eerste gepubliceerde bericht van Van Mer-
vennée is van 9 september 1865. 

Het kabinet Thorbecke viel in 1866. De conservatieve opvolger van Thorbecke, mi-
nister Heemskerk, was in tegenstelling tot zijn voorganger wel voorstander van 
overheidsingrijpen. Hij besloot In de zomer van 1866 dat zieke runderen afgemaakt 
moesten worden. De dieren werden onteigend, afgemaakt en begraven. De vee-
houders kregen hiervoor een vergoeding. Ook verbood de overheid het vervoer van 
koeien, schapen, varkens, vlees en hooi. Maar over het algemeen werkten de maat-
regelen niet. Veel veehouders en gemeentebesturen waren “ongezind tot onteige-
ning”. Men liet de dieren aan hun lot over of men vertrouwde die aan de empiristen 
toe. Een veearts uit Kamerik meldde dat een koe in een afgezonderde schuur werd 
behandeld door een empirist. Volgens deze empirist leed de koe aan een gebrek, 
door hem genoemd “de graauwe meer”. De veearts vulde droogjes aan: “door mij 
bevonden te zijn runderpest”. 

Daarnaast geloofde een aantal veehouders simpelweg niet in de besmettelijkheid 
van de ziekte. Bovendien was er onvoldoende toezicht door veldwachters en weinig 
geld om de veehouders te vergoeden voor het afmaken van het vee. Sommigen 
waren naast veehouder ook gezagsdrager, zoals bijvoorbeeld burgemeester Hen-
drik Johannes Augustijn (1830-1905) van Zoetermeer en wethouder van Zoetermeer 
Jan Groenewegen (1813-1885). Die belangen waren ook in de gemeenteraden van 
Zoetermeer en Zegwaart aanwezig. De raadsleden in Zoetermeer waren Gerrit 
Pieter de Bruijn (1809-1880), akkerbouwer aan de Vlamingstraat, Hendrik van Dorp 
(1807-1879), akkerbouwer aan de Voorweg, Gerrit de Groot (1813-1895), veehouder 
aan de Meerpolder, Isaac Molenaar (1796-1866), notaris en Jan Poot (1807-1890), 
akkerbouwer aan de Voorweg.

De gemeenteraad van Zegwaart laat niet een heel ander beeld zien: Rokus van 
Alphen (1808-1880), akkerbouwer aan de Rokkeveenseweg, Jacob van Beek (1817-
1910), akkerbouwer aan de Dorpsstraat, Cornelis Bos (1810-1866), winkelier, Krijn 
Hoefsmit (1800-1877), geneesheer, Arie Visser (1823-1905), veehouder aan de Mo-
lenweg/Stationsstraat en Gerrit van Wijk (1798-1884), akkerbouwer aan de Zeg-
waartseweg. In Zegwaart was Arie Visser naast veehouder ook wethouder.

Niet iedereen kon goed omgaan met 
die tegenstrijdige belangen. Weegt 
het algemeen belang van het ruimen 
van vee zwaarder dan het belang van 
de eigen veestapel? En laten we eerlijk 
zijn, het merendeel van de plaatselijke 
gezagsdragers was landbouwer op ge-
vorderde leeftijd. De kans is groot dat 
ook zij sterk behoudend waren, de pest 
zagen als een straf van God, wars waren 
van overheidsingrijpen, baas waren op 
eigen erf, kritisch stonden tegenover 
veeartsenij en vasthielden aan de tra-
dities van empiristen. Overigens net als 
vele anderen in die tijd. 

Oproer
Er gingen op een bepaald moment 
zelfs geruchten dat 4.000 Utrechtse 
boeren het Koninklijk Paleis wilden be-
legeren om de regering te dwingen om 
te stoppen met het afmaken van vee. 
Heemskerk probeerde met harde hand 
de boel onder controle te krijgen. onder 
meer door het inzetten van militairen. 

Links Pieter Klos (1853-1932) rond 1900. Klos 
was veedrijver. Door het drijven van run-
deren naar en van de markten in Rotterdam 
en Delft verspreidde de runderpest zich over 
Zuid-Holland. Rechts waarschijnlijk vee-
drijver Bert Rienties (Foto D. Pander, Leiden)
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Deze hielden toezicht op het graven van grafkuilen en op de slacht van runderen. 
In diverse plaatsen in Nederland kwam het tot confrontaties, zoals in april 1867 in 
Schoonrewoerd (Zuid-Holland). De bevolking weigerde vanuit geloofsovertuiging 
om grafkuilen te graven. Velen meenden namelijk dat het afmaken van vee verzet 
was tegen de Almachtige God. Wie heeft immers ooit Zijn wil weerstaan? Of Zijn 
oordeel kunnen afwenden? Hierna liet de burgemeester arbeiders uit Vianen komen 
die onder bewaking van infanteristen aan het werk gingen. Toen de arbeiders met 
stenen werden bekogeld werd het vuur geopend op de bevolking. Er vielen twee 
doden en vier gewonden. In juli 1867 werd in Benschop (Utrecht) een veehouder, 
tevens wethouder, door militairen tijdens een patrouille doodgeschoten omdat hij 
zich in struikgewas verstopte en weigerde zich bekend te maken. De wethouder 
werd betrapt op het smokkelen van runderen. Geloof in Gods wil en persoonlijk fi-
nancieel gewin, dat waren de belangrijkste (tegengestelde) drijfveren om niet mee 
te werken aan het weren van de veepest. Dat zal in Zoetermeer en Zegwaart niet 
anders zijn geweest.

Zover als in Schoonrewoerd en Benschop kwam het in Zoetermeer en Zegwaart ge-
lukkig niet. Achteraf bezien leek hier alles redelijk gedisciplineerd te verlopen. Veel 
veehouders meldden het zelf bij de burgemeester als zij dieren hadden die besmet 
waren, ook al waren hierop uitzonderingen. In oktober 1865 werd een veehouder uit 
Zegwaart veroordeeld tot een geldboete van 25 gulden wegens verzuim van aan-
gifte van “zieke en besmettelijke koebeesten”. Veearts Van Mervennée berichtte 
over de eerste week van januari 1866 dat de runderpest in Zoetermeer algemeen 
heerste en dat de veehouders niet meewerkten tot het weren van de ziekte. In ja-
nuari 1866 stonden ook drie Zoetermeerders terecht. “Welke stijfhoofdige, ondoor-
dachte en gevaarlijke handelingen werden gepleegd”, begon het Dagblad van Zuid-
holland en ‘s-Gravenhage. De eerste veehouder weigerde de Rijksveearts toegang 
te verlenen. Sterker, hij had zijn knecht opdracht gegeven om geen enkele veearts 
toe te laten. Op de veelvuldig gestelde vraag van de rechter waarom hij dat deed, 
antwoorde de veehouder stoïcijns dat de veearts er toch ook geen raad mee zou 
weten. Er werd een gevangenisstraf van minstens 8 dagen en hoogstens 2 maanden 
geëist of een geldboete van minstens 25 en hoogstens 200 gulden. 

De tweede verdachte had het nog bonter gemaakt. Hij had een stal van 24 beesten. 
Hiervan waren er 19 aan runderpest gestorven. Hij verzuimde aangifte te doen en 
liet het zieke vee op de stal staan bij het gezonde vee. En wat deed hij nog meer? Hij 
vroeg toestemming om het vlees van één gestorven beest voor eigen consumptie 
te mogen zouten. Echter, hij verdeelde dit in 60 porties en gaf het aan verschillende 
armen. Het vlees van de overige 18 dieren had hij aan verschillende personen ver-
kocht. De 35-jarige burgemeester Augustijn, die als getuige werd gehoord, ver-
klaarde dat hij uit vrees voor oproer in zijn gemeente zich niet in staat voelde om 
tegen de vleeshandel van aan runderpest overleden vee op te treden. In de laatste 
zaak werd een celstraf geëist van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden of 
een boete tussen 50 gulden en 250 gulden. De veehouders kregen respectievelijk 

Het Wapen van Zoetermeer
DINER & PARTYBOERDERIJ

Nostalgie van ‘’In de Drie Hooibargen’’

TROUWEN  FEESTEN & PARTIJEN   PRIVÉ DINER ZAKELIJKE EVENEMENTEN  UITVAART  

 www.hetwapenvanzoetermeer.nl
 079 - 76 000 55

 Zegwaartseweg 31 |  2723 PA ZOETERMEER
 info@hetwapenvanzoetermeer.nl

Wij zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur voor bezichtigingen, 
aanvragen en informatie.

“ VOOR ELKE GELEGENHEID EEN UNIEKE LOCATIE ”



24 25

een boete opgelegd van 10 gulden en 8 dagen celstraf. Een bedrag van 10 gulden 
in 1865 zou in 2018 iets meer dan 100 euro zijn. Zou het indruk hebben gemaakt op 
de landbouwer? De derde persoon die terechtstond was een oppasser van ziek vee. 
Hem werd ten laste gelegd dat hij niet dadelijk aan de burgemeester had gemeld 
dat het vee ziek was en dat hij de beesten niet had afgezonderd. Maar erger dan 
wat “stijfhoofdige” veehouders en veehoeders en een angstige burgemeester werd 
het niet in Zoetermeer en Zegwaart. En of die angst van Augustijn om op te treden 
terecht was? Niemand zal het weten. Misschien heeft de burgemeester met zijn te-
rughoudendheid wel taferelen als in Schoonrewoerd voorkomen. 

De ziekte in Zoetermeer en Zegwaart
Na de uitbraak was de lokale overheid dus zelf verantwoordelijk voor het nemen van 
maatregelen. In Zoetermeer en Zegwaart hielden de maatregelen van de respectie-
velijke burgemeesters Augustijn en Lammens in dat besmette dieren werden ont-
eigend en afgemaakt om te voorkomen dat de ziekte zich verder zou verspreiden. 
Dit recht hadden zij op grond van de Onteigeningswet 1851, een wet die anno 2018 
overigens nog steeds van kracht is. 

De jonge veearts Van Mervennée ging voortvarend van start. Landbouwer Jacob Bol 
(Zegwaartseweg 7) had begin september 1865 aangifte gedaan van een zieke zwarte 
vaars. Na onderzoek door Van Mervennée werd geconstateerd dat het dier leed aan 
de “heerschende besmettelijke Veeziekte”. Na de diagnose door de veearts werd 
op last van de burgemeester het dier onteigend en afgemaakt. Dit gold ook voor 
twee bonte kalveren van Adriana Langelaan, weduwe van Leonardus Droogh (Zeg-
waartseweg 46). Nadat aangifte was gedaan werden ook deze dieren onteigend en 
afgemaakt. De huid werd ingekerfd en de dieren werden met bijvoeging van desin-
fecterend koolteer begraven. Dat inkerven had geen medisch doel. Dit was bedoeld 
om de huid onbruikbaar te maken. Het gebeurde dat kadavers ’s nachts werden op-
gegraven en dat alsnog de huid van het dier werd gehaald om verkocht te worden.

In de maanden oktober en november kwamen er geen meldingen, maar vanaf de-
cember 1865 ging het hard. In Zegwaart werden in januari 1866 ook de veehouders 
weduwe Pieter van Reeuwijk (Rokkeveenseweg 44), Rokus van Alphen (Rokkeveen-
seweg 50) en Samuel van Graauwenhaan (Zegwaartseweg 31) getroffen. Vanaf 
december 1865 werden er geen zieke beesten meer afgemaakt. Er kwamen alleen 
maar meldingen van dode dieren die vervolgens werden onteigend en met desin-
fecterende ongebluste kalk werden begraven. Het was Van Mervennée opgevallen 
dat het ziektebeeld behoorlijk kon verschillen: “Op de eene plaats woedt zij veel he-
viger dan op een andere soms zeer naburige; zoo zijn er enkele voorbeelden, dat bij 
den eenen veehouder bijna alle runderen sterven, terwijl bij een anderen de meeste 
herstellen, zonder dat dit verschil is toe te schrijven aan verschil in behandeling”. In 
januari 1866 bleef de ziekte in Zegwaart beperkt tot de stallen van drie veehouders, 
twee van hen waren Rokus van Alphen en weduwe Pieter van Reeuwijk. Van Mer-
vennée merkte op dat de ziekte goedaardig was. Bij één van de drie veehouders, 
waarschijnlijk Van Alphen, was van de 14 zieke runderen er slechts één bezweken. 
De verzorging van het zieke vee bij deze veehouder noemde Van Mervennée uit-
muntend. Over het algemeen prees de veearts de zorg die de veehouders in Zeg-
waart aan hun zieke runderen besteedden. Daar zag hij de vele aangetaste beesten 
onder aanwending van “wrijvingen en bedekken met natte kleden” herstellen. Vol-
gens Van Mervennée herstelde in Zegwaart 55% van de runderen van de ziekte. 
Enerzijds kon dat komen door de goede conditie van het vee, anderzijds door de 
goede verzorging tijdens de ziekte.

In het Handelsblad van 20 januari 1866 stond een ingezonden stuk waarin werd ge-
meld dat veehouders in Hof van Delft en Zegwaart een alternatieve, weliswaar on-
wettige, behandelmethode hanteerden. Over de huid van het zieke vee werd sterk 
gewreven en vervolgens werd de huid met koude natte doeken bedekt met daar bo-
venop droge doeken. Wonder boven wonder (of juist niet), genazen veel aangetaste 
beesten door deze toch wel héle empirische wijze van behandelen. Conclusie vol-
gens de auteur: “Het is dus niet door de kunstheeren, het is niet door den grooten 
der aarde die de luxus en de weelde najagen, en door allerlei spirituosa hun brein 
benevelen en het frissche water, dat zij niet kunnen ontberen, maar het is, of moet 

Boerderij Voorweg 109 uit 1679. In 1865 woonde hier veehouder Jan Groenewegen Tzn. 
(Collectie Stadsarchief Zoetermeer)
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dan zijn door de veepest en door den eenvoudigen landman, dat de natuurgenees-
kunde, ook voor den mensch zich baan breken zal.” Tja, alternatieve geneeskunde 
heeft zich anno 2018 inderdaad een plek veroverd in de medische wetenschap. Maar 
of deze bijzondere behandelwijze van ziek vee daaraan heeft bijgedragen? 
De ziekte had in november 1865 ook Zoetermeer bereikt, al bleef hij aanvankelijk 
beperkt tot drie veehouders. Dit waren Jan Groenewegen Tzn (Voorweg 109), Hen-
drik van Dorp (Voorweg 153) en Isaac Bos Gzn (Vlamingstraat 59). Bij deze drie vee-
houders waren in totaal 49 beesten aangetast. Vanaf januari 1866 werd ook bij an-
dere veehouders runderpest geconstateerd, zoals Andries Duinisveld (Voorweg 37), 
burgemeester Hendrik Johannes Augustijn (Vlamingstraat 49, ‘Akkerlust’), Pieter 
Steeneveld (Voorweg 192), Hendrik Koetsier (Vlamingstraat 4) en Huibert Vrijen-
hoek (Voorweg 105). Als een rund was overleden werd de onteigening ervan door 
burgemeester en wethouders gemeld aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land en gepubliceerd in de krant. In juli 1866 ging Van Mervennée weer terug naar 
zijn geboortegrond en vestigde hij zich als veearts in Goes. Het ergste was inmiddels 
achter de rug. Er waren nog wat sporadische oplevingen van de runderpest. Af en 
toe overleed er nog een dier. Vanaf dat moment stond Derk Tijhaar er weer alleen 
voor, ook al mocht hij niet zelf rapporteren. De veearts van Voorschoten, T. van 
Rhijn, werd in mei 1867 als vee-inspecteur voor Zoetermeer en Zegwaart benoemd.

Het einde van de pest 
De laatste melding van de ziekte in Zegwaart was op 16 maart 1867 en in Zoeter-
meer op 17 februari 1867. Als we in 1867 de balans opmaken dan blijkt dat de vee-
houders in Zegwaart bij het uitbreken van de ziekte 571 runderen hadden. Hiervan 
werden er 179 aangetast door de runderpest waarvan er 85 waren overleden of 
werden afgemaakt. In Zegwaart overleefde 15% van het vee de runderpest niet. 
In Zoetermeer waren er vóór de uitbraak in december 1865 nog 1.030 runderen. 
Hiervan waren begin 1867 maar liefst 619 dieren aangetast. Daarvan overleden 382 
dieren. De runderpest had vooral Zoetermeer getroffen. In Zoetermeer was 37% van 
het rundvee aan de runderpest overleden. De kosten voor de gemeenschap waren 
hoog. De kostprijs van een rund was in 1867 ongeveer honderd gulden. De 467 over-
leden dieren kostten de landbouwers in totaal 46.700 gulden. Naar huidige maat-
staven is dat ongeveer 470.000 euro. Dit alleen al waren de kosten om het dode 
vee te vervangen door gezonde dieren.Wat opvalt is dat het percentage overleden 
runderen in Zoetermeer twee keer zo hoog was als in Zegwaart. Wat ook opvalt uit 
de berichten van Van Mervenneé is dat de landbouwers in Zegwaart blijkbaar meer 
moeite deden om hun vee te laten herstellen dan de landbouwers in Zoetermeer. 
Uit Zegwaart kwamen berichten over een alternatieve vorm van geneeswijze. En 
eigenlijk klinkt dat als een poging om het vee goed te verzorgen. Van Mervenneé 
prees dan ook de inzet van Zegwaartse veehouders terwijl de Zoetermeerse vee-
houders door de veearts (aanvankelijk) werd verweten weinig mee te werken. Daar 
komt bij dat burgemeester Augustijn weigerde stevig op te treden, omdat hij rellen 
vreesde. Was dit allemaal de reden waarom er zoveel meer runderen in Zoetermeer 
de pest niet overleefden, ten opzichte van het vee in Zegwaart?

De afloop
De uitbraak van het virus leidde tot een ware ramp in Nederland. Landelijk gezien 
zou uiteindelijk meer dan de helft van de runderen in Nederland sterven tijdens de 
epidemie. In Zuid-Holland was 40% van het koevee verloren gegaan, in Utrecht zelfs 
55%. Het verloren vee alleen al kostte het land meer dan 8 miljoen gulden. In de 
huidige tijd zou dat meer dan 177 miljoen euro zijn. 

En hoe verging het de Zoetermeerse veearts Tijhaar zelf? Het jaar 1866 werd ook 
voor hemzelf een rampjaar. Zoetermeer en Zegwaart waren al getroffen door de 
runderpest. Maar alsof dat nog niet genoeg was werd de bevolking ook nog gecon-
fronteerd met een cholera-epidemie. Op 4 mei 1866 overleed het enig kind van Derk 
Tijhaar, de 20-jarige Hermanus Tijhaar. En op 1 juni 1866 volgde Anna Maria Moons, 
de vrouw van Derk, op 47-jarige leeftijd. Binnen een maand tijd had Derk geen gezin 
meer. Of de zoon en de vrouw van Derk door cholera zijn overleden is niet duidelijk. 
De landelijke epidemie begon eind april 1866, dus het zou heel goed kunnen. In Zoe-
termeer stierven overigens 39 mensen aan cholera, op een inwonertal van 1.055. 
En in Zegwaart overleden 61 mensen aan de ziekte, op een inwonertal van 1.432. In 
totaal 100 slachtoffers in een paar maanden tijd. 

Boerderij Vlamingstraat 77. Tot 1917 was dit de boerderij van landbouwer en empirist Koos 
Bos Mzn. (Collectie Stadsarchief Zoetermeer)
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Of er een direct verband was tussen de runderpest en cholera is de vraag. Volgens 
sociologe Jo Swabe zijn mensen, door onze afhankelijkheid van dieren, erg kwets-
baar geworden voor de gevolgen van epidemieën die niet onder mensen maar onder 
dieren plaatsvindt. Dit heeft geleid tot grote economische schade, tegenspoed, 
hongernood maar ook tot vermindering van weerstand tegen andere ziektekiemen. 
Er was dan wel geen direct verband tussen de runderpest en cholera maar een in-
direct verband kan mogelijk wel worden gelegd. En het wrange is dat de veeartsen 
de veehouders in 1865-1867 aanraadden om het drinkwater voor het vee elke twee 
uur te verversen en ook om er wat zwavel of zeezoutzuur doorheen te mengen om 
zodoende de kans op runderpest te verminderen. Maar zelfs mét die kennis van de 
“kunstheeren” waren mensen sceptisch dat het “frissche water” belangrijk was om 
besmettelijke ziekten te voorkomen. Hard over de koeien wrijven en ze bedekken 
met natte lappen hielp ook, toch? En helaas was de wetenschap in die tijd nog niet 
zo ver dat men wist dat gezond drinkwater ook voor mensen van belang was om 
ziektes als cholera te voorkomen.

In oktober 1866 huwde de 52-jarige weduwnaar Derk Tijhaar in Zegwaart met de 
34-jarige Cunira Wagman. En in 1874 kreeg Tijhaar op grond van de wet “Regeling 
van de uitoefening der veeartsenijkunst” uit 1874 als niet-geëxamineerde veearts 
alsnog een bewijs van toegang tot uitoefening van de veeartsenijkunst. Deze werd 
uitgereikt als erkenning voor zijn kennis en kunde. Vier jaar later vertrok Tijhaar 
naar Delft waar hij als veearts ging werken en waar hij in 1888 op 75-jarige leeftijd 
overleed. De 13 jaar dat Tijhaar in Zoetermeer woonde en werkte zal professioneel 
gezien een uitdagende tijd zijn geweest. Op persoonlijk vlak moet het een dramati-
sche periode zijn geweest voor hem. Tijhaar werd in 1878 opgevolgd door de 22-ja-
rige veearts Marinus Flohil (1856-1922). Flohil bleef tot 1900 in Zoetermeer en Zeg-
waart zijn vak uitoefenen. 

Uit onderzoek door een Landbouwcommissie in 1886 bleek dat Nederland op het 
gebied van landbouw hopeloos achterliep op andere landen. Volgens de onder-
zoekers lag de oorzaak in onvoldoende ontwikkeling en een gebrek aan vakkennis. 
Van de 50 rapporteurs pleitten desondanks slechts 15 voor vakonderwijs. Daarbij 
werden winterscholen en wintercursussen als oplossing genoemd. De winter was 
hiervoor het meest geschikt omdat in dat jaargetijde namelijk minder te doen was 
op de boerenbedrijven. In Zoetermeer en Zegwaart werd door een subsidie van 200 
gulden in oktober 1895 voor het eerst een wintercursus georganiseerd. De oplei-
ding werd verzorgd door Sepers Jacob van den Berg, hoofd openbare school in de 
Katwijkse buurt, en veearts Marinus Flohil. Na twee jaar werd aan de eerste acht 
cursisten een getuigschrift uitgereikt: Johannes Noordam Wzn, Johannes IJsaac 
Uijterlinde, Isaac Johannes Uijterlinde, Cornelis Hoogeboezem, Pieter Willem van 
Reeuwijk, allen te Zegwaart, G(errit?) van der Meer uit Pijnacker en Jan van den Berg 
Azn uit Benthuizen. Opvallend, onder de eerste cursisten dus geen enkele Zoeter-
meerse veehouder.

Nadat Marinus Flohil in 1900 naar ’s-Gravenhage verhuisde werd hij opgevolgd door 
de Groninger Klaas de Vink (1875-1969) die hier tot 1911 zou blijven. Zijn opvolger 
in 1911 was Jacobus Louis Moerkercken van der Meulen (1883-1963). Moerkercken 
verzorgde vanaf 1911 nog een aantal winter- en paardencursussen in Zoetermeer en 
Zegwaart.

En hoe verging het de koehelpers en paardendokters of hoe zij zich ook mochten 
noemen? Zij hebben best nog lang bestaan. In december 1938 nog kwam in Haarlem 
een zogenaamde ‘koeiendokter’ voor de rechter. Hij had bij verscheidene landbou-
wers een smeerseltje verkocht dat de dieren moest vrijwaren voor mond-en-klauw-
zeer.

Restanten in het landschap
Het is al meer dan 150 jaar geleden maar aan de runderpest worden we nog steeds 
herinnerd, ook al realiseren wij ons dat niet of nauwelijks. Her en der in het Zuid-Hol-
lands weidegebied staan kleine bosjes met struiken en bomen tussen de weilanden. 
Pestbosjes, krengenbosjes of koebosjes worden ze genoemd. Pestbosjes zijn de 

De Zoetermeerse Meerpolder met in de verte een pestbosje. 
(Collectie Stadsarchief Zoetermeer)
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stille getuigen van de uitbraak van veeziektes in de 19e eeuw. De bosjes hebben 
iets mystieks, iets mysterieus. Middenin een weids en geordend, uitgestrekt wei-
land ligt daar zonder zichtbare aanleiding een klein bosje. Kinderen kregen vaak te 
horen dat ze daar niet mochten spelen. Dat was gevaarlijk omdat er zieke koeien 
waren begraven. En dat droeg alleen maar bij aan de mythe rondom deze bosjes. De 
bosjes werden letterlijk gemeden als de pest.

Bij uitbraak van besmettelijke ziektes zoals runderpest, mond-en-klauwzeer en milt-
vuur moesten de besmette dieren in de 19e eeuw op het bedrijf van de landbouwer 
worden afgemaakt maar ook begraven. Destructiebedrijven bestonden nog niet. 
En dat begraven gebeurde meestal op een afgelegen stuk weiland, ver weg van de 
stal. Om het stuk weiland te isoleren werd er vaak een sloot omheen gegraven. Ook 
werd het weiland daar niet gemaaid waardoor er struiken en bomen opschoten. Aan 
welk soort ziekte de koeien hebben geleden die begraven zijn op de plek van het 
pestbosje, is vaak niet bekend. Dat kan runderpest zijn maar ook miltvuur (antrax). 
En vooral miltvuursporen zijn nog heel lang besmettelijk. In 2013 werden bijvoor-
beeld in Lent (Gelderland) levensvatbare miltvuursporen gevonden van kadavers 
die daar al minstens 70 jaar lagen. Kadavers van koeien die waren overleden aan 
miltvuur werden ook vaak verbrand. Dat dit geen ongevaarlijk werk was bleek in 
1914 in Bodegraven. Iemand die had geholpen bij het verbranden van een derge-
lijk kadaver was aan bloedvergiftiging overleden. Een onbeduidend wondje aan zijn 
gezicht was in contact gekomen met de sporen van de miltvuurbacteriën. Ook in 
Zoetermeer ging het bijna mis. In 1933 slachtte Jan Westgeest een koe die naar later 
bleek besmet was met miltvuur. De slachter raakte geïnfecteerd en moest naar het 
academisch ziekenhuis in Leiden worden gebracht. Kortom, gevaarlijk goedje dat 
miltvuur.

Pestbosjes zijn niet alleen bijzonder maar ook waardevol. Ze vormen een cultuur-
historisch en een landschappelijk element en ze hebben ook natuurwaarde omdat 
allerlei soorten dieren hierin kunnen schuilen. Pestbosjes staan steeds meer onder 
druk in Nederland. Ze worden niet of slecht onderhouden of ze verdwijnen om plaats 
te maken voor grasland. Er bestaat zelfs een project om met Europese subsidie de 
pestbosjes door rooi-, snoei- en slootwerk te beheren. Het project heet: “laat het 
pestbosje zijn hart luchten”.

In Zoetermeer zijn op twee na alle pestbosjes verdwenen. De twee overgebleven 
bosjes staan in de Meerpolder, in het weiland achter Meerpolder 1 en Meerpolder 
10. Wordt het niet tijd dat wij de pestbosjes aan de anonimiteit onttrekken en de 
laatst overgebleven pestbosjes van Zoetermeer een beschermde status te geven? 
Het beschermen van de pestbosjes als een ‘Historisch landschapselement’ zou een 
mooi gebaar zijn om meer dan 150 jaar na dato aandacht te schenken aan de Zoe-
termeerse rampjaren 1865-1867.
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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

Wilt u ook adverteren? Neem contact op met de penningmeester:
penningmeester@oudsoetermeer.nl

Henneken Radio en TV
www.radiohenneken.nl
Van der Slik Caravan Centrum
www.vanderslik.nl
Bode Scholten BV
www.bode-scholten.nl
Blomsma Print & Sign
www.blomsma.nl

‘t Seghen Waert wordt opgemaakt in Adobe InDesign. Wilt u 
de afbeeldingen NIET in de tekst opnemen, maar afzonderlijk 

als bijlage aanleveren in jpg-formaat van minimaal 300 dpi. 

Kopij voor het ’t Seghen Waert 2 graag voor vrijdag 26 april

Bijnamen
Op het artikel over de bijnamen in Zoetermeer in ’t Seghen Waert 2018/4 ont-
vingen we een aantal reacties. Waarvoor uiteraard hartelijk dank! Gertjan Moers, 
de schrijver van het artikel heeft vele bronnen geraadpleegd, maar anders dan met 
informatie op basis van ‘historische’ documenten en uit archieven, geldt voor dit ar-
tikel dat de basis veelal is de ‘overlevering’ en het ‘horen zeggen’. Alle gegronde aan-
passingen zullen we ook in het archief van het Historisch Genootschap opnemen. 

De prentbriefkaart van Ons Genoegen in ’t Seghen Waert 2018/4 is niet door Nic. 
Van Leeuwen gemaakt, maar door Rinus van Leuwen
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VERENIGINGSNIEUWS
Historisch Genootschap

Oud Soetermeer

Van de voorzitter
Het nieuwe jaar 2019 is al weer aardig op stoom. Terwijl ik dit schrijf komen de 
eerste zonnestralen door het raam, de lente komt eraan. Het geeft weer energie 
voor nieuwe plannen en activiteiten.

De tentoonstelling ‘The Young Ones’ hebben we vanwege het grote succes ver-
lengd tot en met januari 2019, maar is nu afgesloten. Er worden voorbereidingen 
getroffen voor een kleine tentoonstelling in de maand maart over twee Zoeter-
meerse historische linten, de Voorweg en de Zegwaartseweg. 
De tentoonstellingsruimte zal in de maanden april en mei in het teken staan van 
de Jolly Duck, John McCormick en de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard komt ook 
de bevrijding aan de orde. De diverse werkgroepen hebben weer veel plannen en 
activiteiten. Kortom: het Historisch Genootschap Oud Soetermeer bruist.

Op 24 april 2019 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (de agenda is hier 
achter afgedrukt). Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag over de ac-
tiviteiten van 2018, de financiële situatie van de vereniging en presenteren we de 
jaarplannen voor 2020. U bent van harte uitgenodigd.

Zoals u weet valt of staat onze vereniging met de inzet van vrijwilligers. Zonder 
hen kan ’t Nieuwe Huys niet open, kan niet van de tentoonstellingen worden ge-
noten en vallen de werkgroepen stil. Bovendien kunnen we ons niet presenteren 
tijdens evenementen in de Dorpsstraat of in andere delen van de stad.
Een vaste kern houdt de vereniging draaiende. Dit gaat nu nog goed, maar de 
spoeling wordt op sommige plaatsen erg dun. De vereniging heeft sinds enkele 
jaren weer een groeiend ledenbestand, maar om levensvatbaar te blijven hebben 
we simpelweg meer actieve vrijwilligers nodig.
We vragen zeker niet van u om al uw vrije tijd aan de vereniging te besteden, gast-
heer of gastvrouw zijn,kan al vanaf enkele uurtjes op vrijdag of zaterdag. Mocht 
u zich willen aansluiten bij een werkgroep dan bepaalt U zelf hoeveel tijd daar in 
gaat zitten. Maar bedenkt u wel: vrijwilliger is niet altijd geheel vrijblijvend.
Maar we hebben die paar uurtjes wel van u nodig om ook richting toekomst een 
gezonde vereniging te blijven. Als U mij mailt of belt, vertel ik u graag meer over 
de mogelijkheden.

Jan de Ruiter
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Agenda Ledenvergadering op woensdag 24 april 2019

Locatie:  ‘t Centrum, Frans Halsstraat 1, 2712 JS Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur.  Zaal open: 19.45 uur
De stukken bij de agendapunten 5 t/m 8 staan vanaf 10 april op de website

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 24 oktober 2018
 Het verslag treft u hierachter aan
5.  Jaarverslag 2018
6.  Jaarrekening en verantwoording 2018
      Verslag kascommissie (de heren IJ. Feeke en A. Kamphuis)                                                                              
7.  Jaarplan 2020
8.  Begroting 2020  
9.  Verkiezing lid kascommissie
      De heer IJ. Feeke heeft twee jaar in de commissie gezeten. Een nieuw lid  
 dient door de ledenvergadering te worden benoemd.
10.    Benoeming bestuurslid
         De werkgroep Redactie draagt de heer T. Vermeulen voor als lid van het   
 Bestuur
11.  Benoeming erelid
12. Rondvraag
13.  Sluiting

PAUZE (ongeveer 20.45 uur)

Na de pauze zal de film ‘The Young Ones’ over de jaren zestig in Zoetermeer wor-
den vertoond.

Verslag Ledenvergadering op 24 oktober 2018

Volgens de presentielijst zijn 36 personen aanwezig in ’t Centrum aan de Frans 
Halsstraat (31 leden, 5 bestuursleden).

1.Opening
De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
Mevr. K. Kranen wordt bedankt voor haar vele werk bij de organisatie van Open 
Monumentendag.

2. Vaststellen agenda
De agenda is gepubliceerd op de website en wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Berichten van verhindering: de heer P. Molema, de heer H.G. Janssen, de heer P. 
van Strijen, de heer Ch.B. Aptroot (burgemeester), de heer A. van Puffelen, mevr. 
B. Koopmans (erelid), de heer J. Boonekamp, de heer C. Klein (bestuurslid), de 
heer M.J. Verhoeve, de heer IJ. Feeke, de heer T. Smit, de heer H. Windmeijer, de 
heer S. Smits, de heer E. Oskam (erelid), mevr. M. Vijverberg-Kalkema, de heer 
H.R. Visser, de heer P. Drapers, de heer B. Verbeek.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2018
Zonder opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

5.  Komende activiteiten in ’t Nieuwe Huys
De voorzitter zet een aantal activiteiten op een rij:
Tijdens de eerstkomende vergadering van het bestuur op 28 november zal de 
eerste gedachtewisseling over het programma 2019 plaatsvinden.
In december zal ‘t Seghen Waert 4 verschijnen.
Met de Gemeente (Stadsarchief en Erfgoed) en de Bibliotheek ondertekenen we 
het nieuwe convenant voor de website Zoetermeermijnstad.
Op 1 december is de Kaarsjesavond in de Dorpsstraat, ook wij zullen ons pand in 
de Kerstsfeer brengen.
We zullen op 10 februari 2019 weer gastheer zijn voor het evenement “Gluren bij 
de Buren”.
In 2019 zal aandacht worden besteed aan iconen van Zoetermeer, die niet op de 
monumentenlijst staan.
Samenwerking met derden is een aandachtspunt voor 2019.
De aanwezigen wordt gevraagd tips voor activiteiten door te geven aan het be-
stuur.

6. Informatie wijziging statuten en huishoudelijke reglement van de Vereniging
Aanpassing van het bestuursmodel, de verhuizing naar ’t Nieuwe Huys, de eigen-
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dom van het pand en de relatie met het Stadsmuseum zijn onder meer de redenen 
voor wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur 
doet hiervoor in 2019 een voorstel.

7. Bestuur
Mevr. P.I. Slootweg-Hoogeveen heeft meegedeeld haar lidmaatschap van de 
werkgroep activiteiten en het bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. De 
voorzitter dankt haar voor de vele werkzaamheden. Omdat zij niet aanwezig is, 
zullen bloemen bij haar thuis worden bezorgd. 
 
De heer B.J. van Eken is de statutaire maximale termijn (6 jaar) voorzitter geweest 
en als gevolg hiervan treedt hij af.
De heer J. de Ruiter (huidige secretaris) heeft zich kandidaat gesteld voor het 
voorzitterschap, hij stelt zich voor aan de aanwezigen. Hierna wordt hij door de 
vergadering unaniem benoemd. 
Hij dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

8. Financiën
De penningmeester meldt dat inkomsten en uitgaven 2018 grotendeels conform 
de begroting zijn.
De kosten en opbrengsten voor de tentoonstelling “The Young Ones” zijn hierin 
nog niet meegenomen.

9. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt de suggestie gedaan om in de nieuwe statuten te 
regelen om ook de functie van secretaris door de leden te laten benoemen.
Er is een discussie over het begrip “Oud Zoetermeerder of Zoetermeerdenaar”, 
zonder conclusie.
De reparatie aan de scanner in ’t Nieuwe Huys wordt geregeld.

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

Na de pauze wordt onder genot van een hapje en drankje afscheid genomen van 
de heer B.J. van Eken als voorzitter van de Vereniging.
De nieuwe voorzitter spreekt hem toe en bedankt hem voor de vele werkzaam-
heden voor de vereniging. De belangrijkste wapenfeiten zijn de wijziging van het 
bestuursmodel en de aankoop van- en verhuizing naar het nieuwe pand. De dank-
woorden worden onderstreept met overhandiging van een dinerbon.
De heer Van Eken bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en hij 
besluit met de woorden “het was een mooie, boeiende en leerzame periode”

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

dinsdag 19 maart
Filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur
Kosten: € 5,-, voor leden € 3,- Reserveren noodzakelijk
De onderstaande films zullen worden vertoond:
“Een oase van rust, vervallen en hersteld over het Nicolaaskerkhof” (duur 30 min.)
Culturele dag 1979 (duur 30 min.) 
Terugblik Zoetermeer (duur 53 min.)

Woensdag 24 april
Algemene Ledenvergadering, met vertoning van de film The Young Ones
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur

dinsdag 4 juni 
Lezing/Filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur
Kosten: € 5,-, voorleden € 3,- Reserveren noodzakelijk
Het thema is: Zoetermeer, nu en in  de toekomst, met na de pauze de film Zoeter-
meer 700 jaar / 1000 jaar

Exposities in ’t Nieuwe Huys, Dorpsstraat 132
Maart: Historische linten. 
De Commissie Historisch Erfgoed laat zien dat de historische (water)wegen en 
structuren nog steeds duidelijk waarneembaar zijn in het landschap. Voor Zoeter-
meer zijn ze een belangrijk onderdeel van ons erfgoed.

April-Mei: De Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van voorwerpen, posters en foto’s worden aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog in Zoetermeer voor het voetlicht gebracht. Ook zijn originele onder-
delen aanwezig van de bommenwerper waarmee John McCormick neerstortte in 
1945.
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Nieuwe leden 

We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Dhr S. Bloemkolk, Zoetermeer
Dhr G. de Bruin, Oegstgeest
Dhr J. Cammeraat, Zoetermeer
Mw E.H. Caspers-de Tombe, Zoetermeer
Dhr R. de Graaf, Zoetermeer
Dhr G.J. Friggen, Australie
Mw T. Groen, Benthuizen
Dhr J.N. Hagg, Zoetermeer
Dhr R. Hijmans, Zoetermeer
Dhr M.M. Hofman, Zoetermeer
Dhr J. Hogebrug, Vianen
Dhr C.A. Hollestelle, Zoetermeer
Dhr B.A. Huurman, Zoetermeer
Mw T. Koekkoek, Zoetermeer
Mw M.A.E. Kohlen, Zoetermeer
Mw I.S. van Krogten, Voorburg

Aanmelden als lid kan via 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). 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 aan Ledenadministratie@oudsoetermeer.nl. Graag met vermel-
ding van uw naam en adres.

Terugblik The Young Ones

Overweldigend was de belangstelling voor alle activiteiten rondom The Young 
Ones, de herinnering aan de Zoetermeerse jaren (19)60. Alleen al voor de expo-
sitie kwamen tussen september en december 3000 mensen naar  de Dorpsstraat 
132. En dan hebben we het nog niet eens over de Filmavonden en het boek. 
Enorm veel werk is verzet door Niek Nieuwenhuijsen en zijn mede-Young Ones. 
Voor wie dit allemaal heeft gemist in tijd en leeftijd: dvd en boek zijn nog verkrijg-
baar, onder meer via www.oudsoetermeer.nl/publicaties.
Monumenten in Lansingerland. 

Dhr E. Kruidhof, Zoetermeer
Dhr C. van Leeuwen, Zoetermeer
Dhr W.H. de Leeuwerk, Zoetermeer
Dhr A.J. van der Meer, Zoetermeer
Mw A. Oosterhof, Zoetermeer
Dhr M.E. Oskam, Zoetermeer
Mw A.J. de Prouw-Horters, Zoetermeer
Dhr H.A. Starrus, Zoetermeer
Mw E.M.J. Straatman-de Witte, Zoetermeer
Dhr R. Treuren, Zoetermeer
Dhr A.N.M. van der Valk, Zoetermeer
Mw L.W. Verhoeff, Rijswijk
Dhr P. Wilbrink, Zoetermeer
Dhr B. de Wit, Zoetermeer
Dhr A.J.S. van Zeijl, Zoetermeer

Rembrandtjaar bij Oud Soetermeer

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is overleden.
Voor het HGOS is dat aanleiding om ’t Nieuwe Huys in juli en augustus om te to-
veren tot een schilderachtige tentoonstellingsruimte. De zomer van 2019 wordt er 
één om in te lijsten! EN DAARVOOR HEBBEN WIJ UW HULP NODIG!
Wij zoeken zelfgemaakte afbeeldingen van Zoetermeerse taferelen. 
Schilderijen, potloodtekeningen, aquarellen, borduursels, houtskooltekeningen, 
wandkleden, etsen, een quilt, een bouwwerk van wasknijpers…noem maar op. En 
al deze kunstuitingen hebben één ding gemeen: Zoetermeer in beeld. De molen, 
een kerk, een straat, een boerderij, een dorpsgezicht, een (water)toren, een park, 
alles mag en kan, als het maar herkenbaar is als ‘Zoetermeer’.
Heeft u zoiets ooit gemaakt of hangt er bij u iets moois aan de muur? En mogen 
wij dat tentoonstellen in juli en augustus? LAAT HET ONS WETEN! Misschien 
kent u iemand die iets moois heeft gemaakt of bij wie iets schilderachtigs in huis 
hangt? LAAT HET ONS WETEN! En het hoeft echt geen Rembrandt te zijn. Wij zijn 
blij met alle huisvlijtkunst!
We gaan verzamelen in juni, maar geef ons zo spoedig mogelijk door als u iets 
heeft of weet via info@oudsoetermeer.nl.

Op bladzijde 7: De drieduizendste bezoeker van de tentoonstelling wordt welkom geheten
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Beeld van Bergschenhoek, Berkel en 
Rodenrijs en Bleiswijk. 
Botine Koopmans en Ron Tousain eds. Lansin-
gerland, Commissie Cultureel Erfgoed 2018

“Te laat? Alles gesloopt? Maar er is nog veel 
bewaard gebleven,” wist geboren en getogen 
Berkelaar Ron. “Wanneer ik mensen vertel 
over monumenten in Lansingerland wordt er 
nogal eens verontwaardigd gereageerd met 
‘jullie zijn te laat, want alles is al gesloopt!’. Dat 
is deels waar, maar als ik ze dan wijs op wat er 
nog wel resteert aan mooie gebouwen kijken 
ze verbaasd op. De kerken zijn allemaal juweel-
tjes, we hebben molen De Valk en tal van mo-
lenstompen, boerderij De Leeuwenakker en de 
Van Oldenbarnevelthoeve, het Bleiswijkse Verlaat, tuindersvilla’s, scholen en oude 
woonhuizen. Soms gebouwen waarvan niemand beseft hoe waardevol ze zijn. 
Verbazing slaat dan om in begrip en belangstelling. Onbekend maakt onbemind 
en dat is met name de reden waarom we de monumenten van Lansingerland in 
boekvorm aan u willen presenteren” (Uit: De Heraut, 28 nov. 2018)

Een boek uit de B-Driehoek? Wat moet een Zoetermeerder daarmee? We ver-
geten wel eens dat de historie van Zoetermeer en Zegwaart altijd verbonden is 
geweest met de dorpen in het huidige Lansingerland. Tegenwoordig wordt er 
samengewerkt in een bedrijventerrein annex railknooppunt achter de Bleiswijkse-
weg en gaan veel jonge Zoetermeerders daar in nieuwbouwwijken wonen. Vroe-
ger liep de doorgaande weg Den Haag – Rotterdam (-Gouda) via Zoetermeer en 
Bleiswijk. En Zoetermeer had veel te maken met de hoogheemraadschappen van 
Delfland en Schieland waar de drie B-dorpen in liggen en in de 16de tot 18de eeuw 
werd in het hele gebied volop turf gewonnen.

Het onderhavige boek zou ook zo geschreven kunnen zijn over Zoetermeer. De 
hoofdstukken over kerkelijke gebouwen, waterwerken, woonhuizen, boerderijen 
en openbare gebouwen zijn heel herkenbaar. In 258 pagina’s op A4-formaat wor-
den 16 rijks- en 43 gemeentelijke monumenten beschreven naast nog een tiental 
cultuurhistorisch waardevolle objecten. Prachtige foto’s en kaarten illustreren het 
gebonden boekwerk dat de historie vanaf de 11de eeuw verhaalt en verbeeldt. 
Kortom, voor € 24,95 een koopje.
“Monumenten in Lansingerland” is in te zien en te verkrijgen bij Oud Soetermeer 
aan de Dorpsstraat 132.


