
 

 
Beste nieuwsbrieflezers,  

Eindelijk! Het seizoen gaat beginnen. We trappen af met een mooie, informatieve wandeling over 
Zoetermeer in oorlogstijd. En we doen dit op een zeer passende datum: op 4 mei a.s. om 10.00 uur bent u 
welkom bij het HGOS in de Dorpsstraat. Onze gids vertelt u hoe Zoetermeer de 2e Wereldoorlog heeft 
beleefd. Inschrijven doet u via onze website: https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ 
Eigenlijk zijn we al begonnen, want op zaterdag 16 april jl. hebben twee Stadsgidsen, onze burgemeester 
en zijn vrouw een stukje Zoetermeer laten zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw N. Bezuijen, Niek Thoen, de 
heer M. Bezuijen en Jan Henneken. 
(foto: J. Vink). 
 

 
Uiteraard hebben we ook het nodige over 
de historie van Zoetermeer verteld. In 
het artikel hieronder over 60 jaar 
Nieuwbouw, leest u ook hoe belangrijk 
een burgemeester kan zijn voor de 
ontwikkeling van de stad. De 
burgemeester en zijn vrouw vonden de 
wandeling leuk en zeer interessant. 
Als u de historie  van Zoetermeer ook 
interessant vindt, en het lijkt u leuk om 
die kennis met anderen te delen, is 
Stadsgids zijn dan iets voor u? Uiteraard 
zorgen wij voor een opleiding. 
Afhankelijk van de reeds aanwezige 
kennis, loopt of fietst u eerst mee als 
aspirant gids, voordat u zelf aan de slag 
gaat. Stuur mij een mailtje als het u 
aanspreekt. Onder een kop koffie vertel 

ik u alle ins- en outs van het “Stadsgidsenvak”. 
Mail naar: k.doodeman@planet.nl. 
 
Kees Doodeman 
Voorzitter Gilde Zoetermeer Stadsgidsen 
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Zoetermeer, 60 jaar nieuwbouw 
 
In 1960 werd na enige tijd van voorbereiding begonnen met het bouwen van het nieuwe Zoetermeer. Dit 
was nodig om het gebrek aan woningen in Den Haag op te heffen. In de wijk Palenstein werden de eerste 
woningen opgeleverd. Later volgde de nieuwbouwwijk Driemanspolder en daarna Meerzicht en andere 
wijken. Burgemeesters die dicht bij de bouw waren betrokken waren de heren Vernède, van Tuyll van 
Serooskerken en Wegstapel. Toen deze laatste in 1978 vertrok om directeur van de luchthaven Schiphol te 
worden had hij acht jaar zijn post vervuld. 
De krant schreef bij zijn afscheid dat hij met lofuitingen werd uitgeluid. Hij werd geprezen voor zijn streven 
werkgelegenheid naar Zoetermeer te halen. Ook heeft hij zich ingezet voor het krijgen van rijkssteun voor 
de groeigemeente Zoetermeer. Raadsleden roemden hem dat de stad met hem heeft welgevaren, dat hij 
Zoetermeer stralend naar buiten bracht en een bekwaam onderhandelaar was. Wegstapel was een 
voortreffelijke liberale burgemeester die boven de partijen stond. Hij was de juiste man op de juiste plaats. 
Hoewel de gemeenteraad een zesde Zoetermeerse wijk had afgewezen, voorzag hij dat die er in de 
toekomst toch zou komen. Zijn afscheidsreceptie was druk bezocht. Zoetermeer zag zijn burgemeester met 
lede ogen vertrekken. 
 

0-0-0-0-0 
 

Krantennieuws uit vroeger jaren 
 

De Telegraaf 28-09-1951 
 
A.B. neemt bankbedrijf in Zoetermeer over. 

De Spaar- en Voorschotbank te Zoetermeer, die in 

haar 46-jarig bestaan naast het spaarbankbedrijf 

tevens het bedrijf van handelsbank heeft 

uitgeoefend, zal zich voortaan bepalen tot het 

spaarbankbedrijf. In verband daarmede wordt het 

bankbedrijf overgedragen aan het concern 

Amsterdamsche Bank/Incasso-Bank, dat per 1 

October 1951 een correspondentschap in 

Zoetermeer zal openen. 

 
0-0-0-0-0 

 

Dagblad van het Noorden 25-02-1957 
 
Olie aangeboord te Zoetermeer 

De N.V. Nederlandse Aardolie- Maatschappij 

heeft olie aangetroffen in haar verkenningsboring 

te Zoetermeer. 

 
0-0-0-0-0 

 

Het Vaderland 18-04-1959 
 

NIEUW AGENTSCHAP : HET VADERLAND 

TE ZOETERMEER ; Met ingang van donderdag 

16 april 1959 is ten gerieve van onze abonnees te 

Zoetermeer een Vaderland-agentschap gevestigd 

bij: Boek- en Kantoorboekhandel J. H. 

RIBBERINK, Dorpstraat 40, Zoetermeer, Tel. 

3052. Voortaan kunnen hier abonnementen en 

advertenties worden opgegeven, losse nummers  

 

 

gekocht etc. Tevens agentschap van het 

Vaderland-Weekprogramma, de bekende 

wekelijkse algemene gids voor het „Hart van 

Holland”: abonnementsprijzen ƒ 5.75 j per jaar of 

ƒ 1.90 per kwartaal (Vaderland-abonnees 

ontvangen het Weekprogramma gratis als 

donderdagse bijlage in de krant.  

 

0-0-0-0-0 
 

Delftse Courant 17-10-1927 
 

Werd onlangs op den hoek Stationsstraat-

Kerkweg een filiaal geopend van de firma 

Baxmeijer uit Zoetermeer, nu weer wordt in de 

Stationsstraat, een showroom geopend van do 

firma Koster. 

 

0-0-0-0-0 
 

Maasbode 20-07-1938 
 

BRAND TE ZOETERMEER. Twee kinderen 

springen uit de dakgoot. 

Te Zoetermeer werd 's nachts om half twee de 

brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden 

brand in perceel 171 aan de Stationsstraat te 

Zoetermeer, meldt de „Res. Bode". Het perceel 

bewoond door T. v. W. met 7 kinderen werd een 

prooi der vlammen. De bewoners moesten in 

nachtgewaad vluchten. Een tweetal kinderen zag 

geen kans meer langs de trap den zolder te 



verlaten, en vluchtten via een dakkapel in de 

dakgoot. Hoewel zulks niet noodig was, sprongen 

een dertienjarig en een zeventienjarig meisje uit 

de vier meter hooge lijstgoot naar omlaag in de 

Stationsstraat. Beide meisjes kwamen er met een 

verzwikten voet, een gat in het hoofd en builen en  

schrammen af. De brandweer wist, behoudens 

waterschade van naastwonenden, den brand te 

beperken tot perceel 171. Woning en inboedel zijn 

verzekerd, de inboedel echter zoo laag, dat het 

gezin v. W. groote schade lijdt. De oorzaak moet 

worden gezocht in een brandend petroleumstel, 

dat met een pan waschwater erop in de keuken 

stond. Hoewel de bewoners zulks nog hebben 

getracht, was het hun niet gelukt het begin van 

brand te blussen 

Leidse courant 25-07-1947 
 

ZOETERMEER. MELKAUTO OVER DEN KOP 

EN IN DE SLOOT. 

Terwijl een melkrljder uit Capelle a. d. IJssel met 

zijn auto, beladen met melk, op de Stationsstraat 

reed en een boerenwagen moest passeeren, 

kwamen plotseling eenige wielrijders achter den 

wagen vandaan. De chauffeur gooide, om de 

wielrijders te sparen zijn stuur om, waardoor de 

auto over den kop sloeg en ln de sloot terecht 

kwam. De melk, die zich op de auto bevond, ging 

verloren. Persoonlijke ongelukken kwamen niet 

voor. 

 

0-0-0-0-0 

____________________________________________________________________________________ 
 
Deze Nieuwsbrief krijgt u 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, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 
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