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Beste lezer, 
 
Van de heer Henk Steensma kregen we een kort verslag, met foto, van de stadswandeling, de Jacques van 
Oosterom-route, door de Dorpsstraat. Het was een tocht die wij, Gilde Stadsgidsen, als eerbetoon aan de 
grondlegger van ons bestaan hadden georganiseerd. Wij willen u het verslag niet onthouden. 
Maar, op zondag 5 september hebben wij, speciaal voor de familie Van Oosterom, zijn tocht door de 
Dorpsstraat gelopen. Ook een klein verslag hiervan leest u in deze Nieuwsbrief. 
Tja, en dan zit ons activiteitenseizoen er nagenoeg al weer op. Zaterdag 2 oktober fietsen we als laatste 
activiteit de Leidens Ontzetroute. In de agenda leest u er meer over. 
Onze gids Edward ten Hooven heeft, als vrijwilliger, een andere uitdaging gevonden en gaat ons helaas 
verlaten. Wij gaan zijn inzet, ook naast het gidsen, enorm missen. Met name zijn punctualiteit v.w.b. de 
financiën en de verslaglegging daarvan naar het hoofdbestuur van Gidsen Zoetermeer. Het hoogtepunt van 
wat hij voor de Stadsgidsen heeft betekend is de ING gift van € 5.000,00. U hebt op ons gestemd, maar hij 
legde het contact met de ING. Ook de Rokkeveen-tocht is mede van zijn hand. U begrijpt het al: wij gaan 
hem node missen. Het ga je goed Edward en namens alle gidsen: hartstikke bedankt. 

Niek Thoen 
 

0-0-0-0-0 
 

Stadswandeling: Jacques van Oosterom-route door de Dorpsstraat 
 
Met zo’n 15 anderen nam ik deel aan de wandeling op de morgen van 1 september, die door de 
Stadsgidsen was georganiseerd als eerbetoon aan de in 2019 overleden Jacques van Oosterom. We 
werden opgewacht in het pand van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer door maar liefst twee 
stadsgidsen, de welbespraakte heren Kees Doodeman en Jan Henneken.  

Na een kop koffie en een korte inleiding 
door de stadsgidsen, vertrok het 
gezelschap richting het Wilhelminapark. 
Want Jacques was een “parken-
liefhebber”. De tocht speelde zich verder 
geheel in de Dorpsstraat af.  
De rolverdeling van de stadsgidsen was 
dat gids Kees gedurende de tocht allerlei 
verhalen en anekdotes vertelde over de 
levensloop en de vele activiteiten van 
Jacques van Oosterom. Gids Jan verraste 
ons steeds opnieuw met zeer 
gedetailleerde beschrijvingen van panden, 
kerken, herbergen, gebouwen en plekken 
in de mooie Dorpsstraat en omgeving.  
Jacques van Oosterom was de oprichter  

                                                                                            van de Stadsgidsen en hij was op diverse  
                                                                                            terreinen actief. Vele Zoetermeerders 
kennen hem nog als eigenaar van zijn schoenenwinkel. Daarnaast had hij tal van vrijwilligersactiviteiten. Hij 
speelde graag orgel in de kerken en in de verzorgingshuizen was hij zeer gezien als stemmingmaker achter 
de piano. Tijdens de tocht kwamen allerlei aspecten uit zijn leven, maar ook over de geschiedenis van 
Zoetermeer aan bod. We zagen het geboortehuis en de school van Jacq en kwamen te weten waar het 
oudste huis van Zoetermeer staat. En hoe zat dat ook al weer met die haan bovenop de Nicolaaskerk? 
Kortom: teveel informatie om in dit stukje op te noemen.  
Aan het eind van de twee uur durende wandeling werd elke deelnemer verrast door een dame van ’t 
Kaashuys met een smakelijke brok kaas en door een dame uit de bonbonwinkel met een overheerlijke 
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Jacques, en zijn toehoorders kijken richting Leidsewallen in 2005. 



bonbon. Kees regelde dat in navolging van Jacques, die tijdens zulke wandelingen ook ‘brutaal’ in 
openstaande winkels binnenstapte en een versnapering versierde. 
De afsluitende toespraak van Kees werd terecht gevolgd door een hartelijk gemeend applaus voor de beide 
stadsgidsen, die ons op een geweldige manier van zeer interessante informatie voorzagen. 
Als deze wandeling wordt herhaald, dan kan ik iedereen aanbevelen om eraan deel te nemen. 
 
Henk Steensma 
 

Verslagje Jacques van Oosterom-wandeling voor de familie op 5 
september 2021 
 
Op een zonovergoten zondag 5 september hebben we om 12.00 uur afgesproken met de familie van 
Jacques voor de deur van het HGOS, Dorpsstraat 132. 
De familie is goed vertegenwoordigd. Jacques zijn vrouw Jo, zijn kinderen en kleinkinderen zijn aanwezig, 
evenals de 2 zussen van Jacques. In totaal 18 personen, dus een lekkere grote groep. 
We zijn naar de Pilatusdam gelopen en via het Wilhelminapark en de “krokettensteeg” terug de Dorpsstraat 
in. Hier lagen de “roots” van Jacques. Hij heeft zowel op Dorpsstraat 110 als Dorpsstraat 105 gewoond en 
schoenenwinkels gehad. 
Iets verderop in de Dorpsstraat stilgestaan bij de Christelijke school. Jan heeft ook Huys te Palenstein en 
de oude Brinkers fabriek gememoreerd. Bij de Oude kerk onder meer Jacques zijn muzikaliteit beschreven. 
Met een tussenstop bij de Nicolaaskerk, zijn we naar het begin van de Dorpsstraat gewandeld. Uiteraard  
hebben we daar uitvoerig stilgestaan bij het Oude Huys. 
Langzaam zijn we teruggelopen naar het HGOS. Daar hebben we -naar traditie van Jacques- de 
deelnemers getrakteerd op een bonbon van Maison Kelder. 
Zowel Jan als ik kregen de indruk dat de wandeling goed in de smaak viel bij de familie. Een van de zoons 
wil in oktober dezelfde wandeling voor een vriendengroep van hem. 
Ook van onze kant was dit heel erg leuk om te doen. 
 
Jan Henneken en Kees Doodeman 
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Gevonden voorwerpen 

Ja, dat is een populaire uitdrukking voor oude artefacten die men op archeologische plaatsen vindt. 
Nu ben ik net terug van een mooie vakantie op Kreta en wat men daar allemaal niet heeft gevonden, 
ongelooflijk. Het is te zien in het Archeologische Museum in Heraklion. En dan kan je ook nog kijken naar 
de overblijfselen van het paleis van Knossos, op zo’n 7 km van Heraklion. 

Ik wil u graag twee voorwerpen laten zien die zeer uitzonderlijk 
zijn, t.w. de Phaistos schijf (voorzien van 241 gestempelde 
symbolen aan weerszijde) het lijkt op hiërogliefen en is tot op 
heden niet ontcijferd.  

Dan nog de 2-zijdige bijlen 
met een lengte (tot bijna 2 
meter) die niet normaal zijn, 
want wie kon zo’n bijl 
hanteren, ze zouden 
ceremonieel gebruikt zijn. 
Hoe dan? En door wie? 
(De handvatten en de 
houder zijn door het 
museum gemaakt, maar de            
ijzeren steel loopt door tot in  
de houder). 
 
 
 

 
Dit was mijn aanloopje naar de Archeologische Werkgroep Zoetermeer van het Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer. 
Wellicht hebt u, tijdens een van onze tochten, vernomen dat Zoetermeer al voor het jaar 1100 ontstond. 
Het was een zeer klein vissersdorp aan de rand van de polders die toen nog geen naam hadden. De grond 
bestond uit een dikke veen laag. Aan het meer van nu de Meerpolder, heeft Zoetermeer haar naam 
ontleed. De eerste bewoners begonnen de polders bewoonbaar te maken, door sloten en kanalen te 
graven. Ze leefden van vis en wild. De eerste sporen daarvan werd gevonden aan de Broekweg. De Rijn, 
destijds een machtige rivier, was belangrijk voor de Romeinen die toen in Holland gelegerd waren. Langs 
de Oude Rijn en haar zijrivieren en riviertjes zijn vele sporen van de Romeinen aangetroffen. Echter niet in 
Zoetermeer.  
In de dertiende eeuw kon je spreken van de Dorpsstraat, er woonden niet veel mensen, misschien enkele 
tientallen families. In 1477 bestond Zoetermeer uit 31 huizen en 155 inwoners. Het dorp Zegwaart was iets 
groter, 85 huizen en 425 inwoners. 

In 1380 kreeg Zoetermeer een belangrijke inwoner, nl. ridder 
Willem van Egmond. Hij liet een kasteel bouwen “Palenstein” 
genaamd. De resten van dit kasteel werden in 1984 bij 
opgravingen in de Dorpsstraat  gevonden. Er werden vele 
gebruisvoorwerpen gevonden. Een aantal daarvan liggen bij het 
HGOS in de Dorpsstraat 132. 
Tja, als dan een beslissing wordt genomen om van Zoetermeer 
een groeistad te maken dan wordt er gebouwd en als dan de 
grond bouwrijp wordt gemaakt, dan komt de archeologische 
werkgroep in actie. Zo hebben zij duizenden scherven gevonden 
van potten en pannen, borden en andere voorwerpen. Alles 

wordt gearchiveerd en gelabeld. Daarna begint het puzzelen met de scherven, welke stukjes en stukken 
passen op en in elkaar en bij de juiste kleur. De groep heeft er engelen geduld voor, het is puzzelen voor 
de vergevorderde.  
Enkele hoogtepunten van vondsten: 

- Een mammoetbot op een diepte van 35 meter in de Noord Aa, ouderdom ca. 40.000 jaar. 
- Muren van Kasteel Palenstein in de Dorpsstraat. 
- Schedels van dieren, (koeien, varkens en andere dieren). 
- Uiteraard heel veel aardewerk, w.o. de zgn. pispotten (want er waren nog geen toiletten). 

The Phaistos Disc is a disk of fired clay from 
the Minoan palace of Phaistos on the island of 
Crete, possibly dating to the middle or late 
Minoan Bronze Age. The disk is about 15 cm in 
diameter and covered on both sides with a 
spiral of stamped symbols. Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phaistos_Disc


- Schoenen, (hoge en lage modellen) van leer (en denk dan niet aan de pasvorm van vandaag). 
- Glaswerk. 
- Wandtegels. 

Zo werden vele voorwerpen opgegraven, voordat de wijken van Zoetermeer werden bebouwd. 
 
Hieronder treft u een aantal foto’s aan van de Werkgroep. 

 
Leden van de Archeologische Werkgroep in actie tijdens de                Aardewerk en steengoed wachtend op verwerking in de 
opgraving aan de Dorpsstraat 116-118a. (foto Joke de Kler)               werkruimte van de Archeologische Werkgroep Zoetermeer. 
                                                                                                   (foto Joke de Kler) 

   
  Diverse aardewerk, inclusief de pispotten. 
 
 

In de bottenkamer van ’t Oude huis toont  

Ed Stevenhagen een mammoetbot  
(foto: Aat Hoogland) 

 

Hondenschedel, gevonden op de hoek van de                       Leren schoen uit de 16de eeuw, gevonden in de achtertuin van  
Stationsstraat en de Dorpsstraat                                          Dorpsstraat 30. Hoog model. Hoge schoenen waren in deze  
                                                                                       omgeving, een drassig veengebied, waarschijnlijk praktischer dan  
                                                                                       lage. (foto Dick de Kler). 



Wilt u meer weten over de Archeologische Werkgroep Zoetermeer, neem dan contact op met het HGOS. 
https://www.oudsoetermeer.nl/ 
Geraadpleegde brochures: - Kleine Zoetermeerse geschiedenissen - HGOS 
    - Sporen van historisch Zoetermeer  - HGOS 

- (foto collectie Oud Soetermeer) 
Niek Thoen                                                                                     

 
0-0-0-0-0 

 

Agenda oktober 2021 
Zaterdag 2 oktober 
Fietstocht – Leidens Ontzet route - vertrek HGOS Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

Boerderij en café van Olsthoorn aan het eind van 
de Broekweg, nu Aziëweg, gezien vanuit 
Zoeterwoude. De brug ligt over de Noord Aasche 
Vliet en is eind jaren 1960 vervangen door een 
betonnen brug. Hier ligt sinds 2012 de 
Geuzenbrug.  
 
We starten bij Boerderij “Geertje” en fietsen langs 
de plaatsen waar in 1574 historische  
gebeurtenissen plaatsvonden die uiteindelijk 
leidden tot de bevrijding van de stad Leiden.  De 
gids vertelt u welke rol Zoetermeer hier in 
speelde. Het is moeilijk voor te stellen dat we 
gaan fietsen door gebied wat toen helemaal 
onder water stond. 

Niek Thoen 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Beste lezer, 
 
Deze Nieuwsbrief krijgt u nog via onze gids Frans v.d. Leeuw, maar vanaf november wordt de Nieuwsbrief 
verzonden via de website van Gilde Zoetermeer.  
Uiteraard is ook daar uw privacy gewaarborgd. Mocht u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer 
willen ontvangen of u hebt een nieuw e-mailadres laat het ons weten en het wordt aangepast. 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of niek.thoen@casema.nl 
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