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Gebroeders Huurman en Zoetermeer Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden



voorwoord  
burgemeester CHArLIe APtrOOt

Geachte lezer,

Ik val meteen met de deur in huis: een verbouwing, terwijl je in het huis woont, vind 
ik heftig. Ik heb dat zelf meerdere keren mogen ondervinden. Die rotzooi in huis, 
daar zit toch niemand op te wachten? Mijn vrouw denkt daar hetzelfde over. Een 
goede aannemer bij een nieuwbouw, verbouwing of aanbouw is altijd cruciaal. Je 
moet vertrouwen hebben in het bedrijf, in het aanwezige vakmanschap én in een  
passende rekening. Ik kies altijd voor een bedrijf waar ik op kan vertrouwen en  
blijf daar graag zaken mee doen. Gebroeders Huurman is zo’n bedrijf waar je op  
kunt bouwen. Niet voor niets bestaat het bedrijf al 100 jaar. 

Ik ben inmiddels 66 jaar en heb in al die jaren gezien dat als er iets in de regio op het 
gebied van bouwen gebeurde, dit vaak bij Zoetermeer het geval was. De gemeente is 
hard gegroeid, in 50 jaar van een dorp met 8.000 naar een stad met 125.000 inwoners. 
Dat maakt Zoetermeer mede zo aantrekkelijk. Gebroeders Huurman is een van de 
weinige bedrijven die deze volledige uitbouw van de stad heeft meegemaakt. 

Iedereen denkt dat Zoetermeer inmiddels is uitgegroeid. Dat klopt gedeeltelijk, zo 
gaan er volgens de huidige plannen geen nieuwe woonwijken meer bijkomen. De 
wijk Oosterheem was de laatste grote gebiedsuitbreiding, waar weiland veranderde  
in stad. Nu gaan wij echter binnen de stad vernieuwen door ‘gaten’ op te vullen  
op plekken of door gebieden te transformeren. Denk hierbij aan Cadenza en het 
Stadhuisplein en verschillende bedrijventerreinen. We gaan tevens langzamerhand 
de woonwijken vernieuwen en daar liggen kansen voor bedrijven als Gebroeders 
Huurman. 

Inmiddels zijn wij de eerste nieuwbouwplannen van de jaren 60 gedeeltelijk 
aan het afbreken. Maar denk ook aan het verduurzamen van huizen, zoals  
gevelisolatie en zonnepanelen, nul-op-de-meter woningen en woningen 
zonder gasaansluiting. Er is met andere woorden nog veel werk de komende 
jaren en Zoetermeer heeft een bedrijf als Gebroeders Huurman hard nodig. 

Zelf ben ik bij de eerste heipaal en de ingebruikname van de Oosterkerk 
geweest. Een schitterend bouwwerk van Gebroeders Huurman.  
Ik ben trots op familiebedrijven als Gebroeders Huurman.  
Dergelijke bedrijven kijken altijd naar de lange termijn en  
hebben een sterke binding met de medewerkers. Ook zijn  
ze heel trouw richting leveranciers en zijn de klanten vaak 
trouw aan het bedrijf. Het midden- en kleinbedrijf en met 
name de familiebedrijven zijn de basis voor onze economie 
en welvaart. De grootste bedrijven zijn vaak begonnen  
als familiebedrijf. Gelukkig barst Zoetermeer van familie-
bedrijven als Gebroeders Huurman. 

Honderd jaar bestaan is vertrouwenwekkend. Vooral omdat 
het bedrijf, met de vierde generatie, nog steeds binnen  
de familie is. Dat is ook indrukwekkend. Over familie- 
bedrijven wordt weleens gezegd: de eerste generatie 
bouwt het op, de tweede houdt het in stand en de derde 
breekt het af. Dit geldt dus niet voor Gebroeders Huurman. 
Deze familie kan goed bouwen en je kunt op ze bouwen. 
100 jaar… wat een tijd. Ik durf te voorspellen: de  
familie Huurman gaat het nog héél lang volhouden. 

De burgemeester van Zoetermeer, 
Charlie Aptroot
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Bouwbedrijf Gebroeders Huurman bestaat 100 jaar! Inmiddels werk ik  
17 jaar bij ons familiebedrijf en vind dit een mooi moment om met u terug  
te kijken op een eeuw Zoetermeerse bouwgeschiedenis.

Mijn opa, Johannes Pieter (Jan) Huurman, heeft vanaf zijn twaalfde tot ruim  
80-jarige leeftijd meegewerkt in het bedrijf. Ook daarna heeft hij nog enkele jaren  
in de loods geholpen. Ik kan mij nog herinneren dat ik enorm schrok toen mijn  
opa op een ochtend in de kantine met een doek vol bloed stond en zijn hand aan  
het afspoelen was. Het bleek een ongeluk met de zaagmachine. Mijn moeder  
is vervolgens snel met opa naar het ziekenhuis gegaan. In de auto was mijn  
moeder bang dat opa zou flauwvallen vanwege het bloedverlies. Maar opa,  
toen 81 jaar oud, keek rustig om zich heen terwijl ze door Zoetermeer reden  
en zei: “Dat heb ik gebouwd en dat gebouw daar hebben we ook gemaakt.”  
Wat was mijn opa trots op de werken die hij heeft gemaakt. Zelfs onderweg  
na een ongeluk vertelde hij daar nog graag over. Dat moment ben ik nooit  
vergeten! Gelukkig is het met de hand van opa toen goed afgelopen.

Wat zou het toch mooi zijn wanneer ik anno 2017 nog een keer met opa door  
Zoetermeer zou kunnen rijden, langs alles wat wij hebben gebouwd  
en dan kunnen zeggen: “Kijk opa, dat hebben we ook nog gemaakt!”

Dit magazine is mijn rit met u langs 100 jaar bouwgeschiedenis van  
Gebroeders Huurman in Zoetermeer, ik wens u daarbij veel leesplezier!

Graag wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen bij dit  
jubileum, met het zoeken naar foto’s, sturen van verhalen,  
organiseren van het feest en alle andere hulp die geboden is.

Jeroen Huurman

voorwoord 
JerOen HuurmAn

johannes Pieter Huurman 1841-1904,  
vader van de oprichters Pieter en dirk.

Zus van Pieter en dirk was jannetje Huurman, 
getrouwd met Helmond veldhuizen. Hun zoon  

w.j. veldhuizen start een timmerbedrijf.  
kleinzoon kees veldhuizen zet het bedrijf voort.

de dochter van Pieter, maria, was getrouwd met 
adrianus kraal. Hun zoon, Cor kraal, neemt in 1962 

het timmerbedrijf van zijn vader over.

broer Cornelis (Cees) 
Huurman start zijn timmer-

bedrijf C. Huurman dat later 
samengaat met teerenstra.

Zus bep Huurman trouwde met 
Henk Post. broer dirk 1910-2007 

start met Henk Post het trans-
portbedrijf Post en Huurman.

broer Piet werkt bij de  
Gebroeders Huurman en 

gaat later zelfstandig door
met zijn zonen wim en Piet.

Zoon van wim is Peter Huurman en werkt nog steeds zelfstandig in Zoetermeer.

(opa) jan start voor 
1939 met zijn broer 
“kleine rinus” een 

sloopbedrijf. 

Zonen jan (1941-2008) en wim Huurman 
nemen het bedrijf in 1979 over. wim en kitty 

zijn nog steeds werkzaam in het bedrijf.

ik werk sinds 2000 in het bedrijf en neem het in 2007 over van mijn vader wim.

Zoon jaap Huurman (1930-1971) werkte enkele jaren  
bij Gebroeders Huurman en start daarna met de heer  

j. karens autobedrijf Huka dat later impala werd.

oudste zoon (mijn ome) dik Huurman (1928-2013) 
werkte 4 jaar als tekenaar bij Gebroeders Huurman 

en startte daarna zijn eigen architectenbureau.

Zoon jan Huurman zet als architect het bureau nog steeds voort. 

de jongste broer van mijn opa  
(bertus) zet het sloopbedrijf vanaf 
1947 voort, materialen die toen 

schaars waren werden verkocht. Zijn 
bedrijf wordt in 1979 “de bouwhof”.

broers Pieter Huurman 1875-1941 en dirk 1881-1974 
richten in 1917 bouwbedrijf Gebroeders Huurman op.

oudste zoon van dirk was  
johannes (jan) Pieter Huurman, mijn opa (1906-1996).

Zoon van Pieter was marinus (“lange 
rinus”) Huurman en nam in 1939 het 

bedrijf met zijn neef jan over.

Zoon van “lange rinus” is jan Huurman 
met de bijnaam “jan te kip” heeft ook  

bij Gebroeders Huurman gewerkt.
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Het bouwbedrijf van de gebroeders Huurman 
is sinds de oprichting gevestigd aan het Den 
Hoorn in Zoetermeer. In 1928 zijn naast 
het bedrijf een woonhuis (nr. 10) en schuur 
gebouwd. Volgens de Kamer van Koophandel 
is het bouwbedrijf op 5 januari 1929 door de 
broers Dirk (41 jaar) en Pieter (36 jaar oud) 
Huurman officieel ingeschreven met startdatum 
1917. Het transportmiddel van de twee was een 
simpele handkar. Hun vader, Johannes Pieter 
Huurman, geboren op 17 september 1841, was 
al metselaar in Zegwaart. Uit de geboorte akte 
van Pieter Huurman blijkt dat er al in 1875 een 
metselaarsknecht, te weten Johannes v/d Sloot, 
in dienst is bij Johannes Pieter Huurman. 
Vanaf 1904 en 1905 zijn er al vergunningen 
verleend aan Dirk en Piet voor het bouwen  
van meerdere woningen aan de Schinkelweg  
en Rokkeveenseweg. Eigenlijk begon het  
familiebedrijf dus al ruim voor 1917.

een jeugdfoto van de  

oprichters dirk en Piet, toen 

was roken nog heel gewoon...

2 woonhuizen schinkelweg 63+65 (1904) - d. Huurman.

1917-1927 

rokkeveenseweg 2-8 (1909) d. Huurman en 10-16 (1908) P. Huurman.

De gebroeders Huurman woonden in het buurtschap Den Hoorn (De Horre-Zegwaart).

overgrootvader dirk  

Huurman met zijn handkar.

links staat Pieter Huurman (1875-

1941). in het midden zit johannes 

Pieter Huurman (1841-1904), 

daarnaast staat dirk Huurman 

(1881-1974). de foto dateert uit 

ongeveer 1893. Pieter Huurman 

woonde sinds 1901 op den 

Hoorn 8. Zijn broer dirk Huurman 

woonde op den Hoorn 10.

Stelt u zich eenS voor
Zoetermeer in het jaar 1917: de twee van oorsprong agrarische gemeenten Zoetermeer en Zegwaart lagen naast elkaar. Zoetermeer 
was de rijkere en Zegwaart de armere gemeente. Zoetermeer telde toen slechts 3500 inwoners! Vanwege de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) was de overzeese bevoorrading van de gasfabriek te beperkt. Als gevolg hiervan werd de gasfabriek voor Zoetermeer 
en Zegwaart verkocht. De gemeenten werden op 4 december 1917 voorzien van elektrische straatverlichting, de lantaarnoplichter, 
de heer Ekels, was toen niet meer nodig. De Dorpsstraat met de kerken, scholen en cafés vormden het middelpunt van Zoetermeer 
en de omliggende gemeenten. 

1917 eerst wat verder teruG in de tijd

een rekening van  

johannes Pieter Huurman uit 1916  

met een uurloon van 23 cent per uur.
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ome dik bij tekentafel.

toilet
Sinds de bouw- en woningverordening van 1905 werden de huizen beter gebouwd, 
denk hierbij aan een eigen privaat, ofwel: de wc. Het toilet was dus een apart hokje 
buiten en mocht toen zelfs nog boven de sloot worden gebouwd. Er was geen  
waterleiding (pas vanaf 1928), mensen dronken toen gefilterd water uit de waterput. 
Een rioleringsstelsel was er pas in 1960. 

GeMoeDeliJK DorP
Het buurtschap Den Hoorn in Zegwaart was een gemoedelijk dorp waar iedereen  
elkaar kende. In Zegwaart ontstond een handeldrijvende middenstand, die de  
gemeente rond 1930 tot een van de meest welvarende in de omtrek maakte. Er was 
een logement (slaapstal) en herberg. De Schinkelvaart hield de veengrond nat waar 
de huizen op waren gebouwd. Een flesje bier kostte 6 cent en de huur van een huis 
varieerde van 15 tot 25 stuivers per week!

WAter
Er werd destijds veel over het water vervoerd dat langs het Den Hoorn stroomde. 
Beurtschippers voeren tot 1957 met hun schuit twee tot drie keer per week naar de 
omliggende steden. Ook bij Gebroeders Huurman werd kalk uit Leiden met de schuit 
aangevoerd. Zo werd er in 1947 voor 648,90 gulden kalk gekocht bij N.V. Leidse 
Schelpkalkbranderij Trio en voor 7.076,95 gulden bij C.V. Filiaal Kalkfabriek v.h.  
Van Dijk & Co in Leiden.
 

buurtsCHaP den Hoorn 

een foto van tante bep en tante Corrie in 

de schuit die aan de achterzijde van de 

werkplaats lag.

de achtertuin van Gebroeders Huurman, 

oud en nieuw.

Om een beeld te geven van buurtschap Den Hoorn vertelt Dik 
Huurman over het stuk rond de Schinkelweg, Zegwaartseweg-
Bleiswijkseweg en Rokkeveen. “Het was een levendige buurt-
schap met veel kleine bedrijfjes en winkels. Er was een krui-
denier Albert Muilwijk met zijn zonen Jan en Leen, die ook de 
weegbrug ‘De Eendracht’ bedienden. Ook waren er kruidenier 
Kobus Brandhorst en de gereformeerde kruidenier P. Boon met 
graanhandel J.Boon. En de R.K. slager Den Elzen. Daarnaast 
was de hervormde bakker J. Posthuma met zijn zonen Wout  
en Wim, net als de gereedschapwinkel van Jaap en Adriaan 
Henneken en de schoen- en snoepwinkel van Buitendijk hier 
gevestigd. Ook was er de smederij van Frans Rademaker. Op 
de hoek van de Bleiswijkseweg was de groentewinkel van 
Westhoek te vinden, dat later een cafetaria is geworden. Ook 
fietsenmaker Van Wijk kon daar zijn brood verdienen. Dan was 
er nog het metselbedrijf van de Gebroeders Huurman aan Den 
Hoorn 10, waar voorheen logement “De luis aan de ketting” 
was gevestigd. Verder waren er de melkhandel en café van Daan 
Scholten en wagenmaker Van der Most met zijn zonen Henk en 

1923

in 1923 liet jacob Henneken een winkel en 

woning bouwen en opende een winkel met 

ijzerwaren en gereedschappen voor het 

boerenbedrijf. later richt de familie Henneken 

zich met de komst van de radio, stofzuiger 

en wasmachine op deze nieuwe producten. 

martien en inie Henneken hebben zich tot 

1992 ingezet voor de winkel.

j. Henneken - nadien hebben wij hier  

meerdere malen verbouwd.

er werd nog veel op petroliestellen (zo werden ze genoemd) 
gekookt. Als laatste was er het tabak- en stoffenwinkeltje van 
Corrie en Bram den Hertog.

ietS te  
levenDiG
“De levendig-
heid in de 
buurtschap 
Den Hoorn 
bracht ook 
uitwassen met 
zich mee,  
zoals openbare dronkenschap van spiritusdrinkers, die in de nacht 
onder de heggen hun roes uitsliepen en door de veldwachters 
Bos en Van der Velden nauwlettend in de gaten werden gehou-
den. Verder waren er de ‘scharensliepers’ en de Chinezen, die 
uit een om hun nek hangende koektrommel ‘Pinda Pinda Lekka 
Lekka’ verkochten. Al met al een levendige buurtschap.”

Leen, de kolenhandel Vroedsteijn, later Vermeulen 
en de smederij Corn. van Driel en zijn zoon 
Goof. Oliehandel van Wijk kwam haast iedere 
week aan de deur om petroleum te leveren, want 
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1924

1925

1926

van straalen stationsstraat 103.   

deze foto is van kees veldhuizen, zijn vader  

werkte samen met Gebroeders Huurman.

GebroeDerS huurMAn  
bouWDe veelAl SAMen Met:

•  Veldhuizen Pieter en Dirk Huurman waren  
de ooms van Willem Jacobus Veldhuizen, die  
timmerman was.

•  Kraal Adrianus Kraal trouwde in 1928 met  
de dochter van Pieter Huurman en woonde tot 
1942 aan Den Hoorn 6. 

•  CeeS huurman Cornelis (ome Cees) was  
een zoon van Dirk Huurman en startte een  
timmerbedrijf in de voormalige stal van Barbier 
op de plek waar later De Bouwhof zou komen. 

•  Piet huurman De broer van (opa) Jan is na 
enige jaren bij Gebroeders Huurman zelfstandig 
aannemer geworden. Dit deed hij samen met twee 
zonen (Wim en Piet). De zoon van Wim is Peter 
Huurman en is nog steeds zelfstandig werkzaam 
in Zoetermeer.

k.d.G. van staalen - Zegwaartseweg 94. de woning is  

ontworpen door w.j. veldhuizen. Foto Kees Veldhuizen.

een foto van Huurman-veldhuizen uit 1925. de dakpannen werden aan elkaar doorgegeven. 

achterop staat: in opdracht van G.P. de bruijn zomer 1925. de overeenkomst.

links:  

woning m. noppe - 

stationsstraat 112-114.

rechts:  

woning P.j. bos -  

bleiswijkseweg 22.  

Foto Kees Veldhuizen.

De familie Bos was bekend van de pachtboerderijen waarop zij voornamelijk melkkoeien hielden. Tante Bep vertelt dat  
Gebroeders Huurman veel klanten op de Voorweg had. “Vooral voor de familie Bos, met onder anderen ‘Witte Rien’, ‘Stille Rien’ 
en ‘Lange Rien’. Hierdoor had het gezin tijdens de oorlog ook voldoende melk die onze vader vroeg in de ochtend op de fiets ging 
halen.”
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1927

1928-1937

woning l. karens - dorpsstraat 200  

Foto kees veldhuizen.

Opa (Jan Huurman) 
werkte al vanaf zijn 
twaalfde jaar (dus 
vanaf 1918) bij 
het bedrijf van zijn 
vader Dirk en oom 
Pieter. Op deze 
foto is mijn opa Jan 
ongeveer 20 jaar 
oud. Opa bouwde 
op zijn 23ste (1929) 
zijn eigen woning 
aan de Bleiswijkse-
weg. Daarvoor 
woonde hij in  
een houten nood-
woning aan de 
Schinkelweg 65.

twee woonhuizen aan  

de bleiswijkseweg 30-32  

(nr. 34-36 in 1929).

woning en schuur -  

den Hoorn 10.

1928

een plek waar zwervers en handelslui voor een paar stuivers 
konden overnachten. Wanneer er veel gasten waren, kon  
men dat zien aan het grote aantal po’s dat buiten stond om 
schoongemaakt te worden. Nadat de nieuwbouw gereed was, 
woonde Dirk Huurman met zijn gezin naast het bedrijf.

Voordat Gebroeders Huurman 
op het oude fundament van 
logement ‘De Luis aan de 
Ketting’ in 1928 een woning 
en schuur bouwde, was dit 

woning

P. langelaan -  

stationsstraat 60.

dubbel woonhuis -  

stationsstraat 62+64.

In het van oudsher boterdorp 
Zegwaart liet boterhandelaar 
WillemVerheul in 1929 een 
typisch ‘jaren twintig en jaren 
dertig huis’ bouwen. Dat zie je 
aan de royale mansardekap, waar 
karakteristieke pirons (knoppen) 
op staan. Ook het luifeltje met 

pannendak boven de 
voordeur in de zij-
gevel, de bakstenen 
erker en de glas-in-
lood bovenlichten  
zijn kenmerkend.  
De garage is in  
dezelfde stijl.

In de Dorpsstraat woon-
den de middenstanders  
en de beter gesitueerden.
Ook de boeren die hun 
bedrijf aan een zoon  
hadden overgedaan  
kochten een huis aan  
de Dorpsstraat om daar  
te gaan ‘rentenieren’.
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1930

1931

1932

1933

Gereformeerde kerk, de Pelgrimskerk 

gebouwd met jan van os.

Ome Dik schrijft in zijn dagboek:  
“In de periode 1931-1939 heeft  
Gebroeders Huurman een groot  
gedeelte van de Molenstraat gebouwd, 
woningen van 3000 gulden per stuk.”

advertentie  

24 woningen in  

de molenstraat.

woonhuizen bleiswijkseweg 38-40. Gebroeders Huurman  

bouwde meerdere woningen aan de bleiswijkseweg.

twaalf woningen  

j.l. van rijweg,  

ook bekend als de 

‘Rode Pannenbuurt’. 

inmiddels zijn deze 

huizen gesloopt. dubbel woonhuis aan de 

stationsstraat 243-245.

1934

Het leggen van de eerste steen van de 
Pelgrimskerk. De geruchten gingen dat 
‘Kleine Rinus’ als kind stiekem in de  
toren van de Pelgrimskerk is geklommen.

winkel en woonhuis jac. brandhorst, den Hoorn 3. later is ‘rode klaas’ hier buurtsupermarkt roggeveen begonnen. de 

zonen bas en klaas roggeveen hebben ook bij Gebroeders Huurman gewerkt. de bouwtekening is door opa gemaakt.
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1935

1936

1938

Deze vijf woningen uit 1935 zijn een kenmer-
kend voorbeeld van de eenvoudige woonhuizen 
voor de arbeider uit de jaren twintig en dertig, in 
de stijl van de Delftse school. Door het verhoogde 
dak in het midden heeft het blokje huizen een 
zekere allure gekregen. De tuinder Cornelis 
Koetsier was de opdrachtgever voor de bouw.

 FeItJe de dorpen Zoetermeer en Zegwaart werden  
 op 1 mei 1935 samengevoegd tot één gemeente.  
 de nieuwe gemeente telde toen 4900 inwoners.

  FeItJe in 1937 sloten dirk en  
Pieter een ongevallenverzekering  
af voor hun werklieden. de premie  
werd gebaseerd op de totale  
arbeidsloonkosten: 4.300 gulden.

voorweg 14-22

Paula van Hoeven-van Driel: “Voor mijn grootvader (vader  
van mijn moeder) Gerard van Dorp was het in 1935 een uitge-
maakte zaak dat Gebroeders Huurman op de plaats van het aan-
gekochte oude postkantoor zijn nieuwe beleggingspand aan de 
Dorpsstraat 57 op de hoek van de Delftsewallen in Zoetermeer 
zou bouwen. Hij voegde dit pand toe aan een reeks van panden 
in het Zoetermeerse. De parterre verhuurde hij aan de Goudse 
‘Bank Goedewaagen & Zonen’ en de bovenverdiepingen aan 
de ‘Zoetermeerse Politie’. 

Hij nam gemeentearchitect en -opzichter Jan Dekker in de arm. 
Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de architectuur 
van de tegenoverstaande Hervormde Kerk. De Delftse School-
architectuur (Dekkerstijl) paste daar wonderwel bij. Toen mijn 
man en ik het pand in 1975 - eveneens als belegging- van 
de Erven van Dorp kochten, hebben we nog een interessante 

van driel - dorpsstraat 57.

rondleiding, met uitleg, door de oorspronkelijke bouwer Jan 
Huurman sr. meegemaakt. Het was prachtig om te horen met 
hoeveel liefde voor detail deze doorgewinterde bouwer sprak. 
Sinds 2004 is het pand door B&W van Zoetermeer geplaatst op 
de Gemeentelijke Monumentenlijst.”

1905 1936 2016

Paula van Hoeven-van drielGerard van dorp

Hendrik koetsier woning aan de vlamingstraat 34.

1938-1947

Herbouw winkel voor Hendrik van Rodenburg  
- voormalig pakhuis uit 1895 - aan de Dorpsstraat  
106. Sinds 1975 een gemeentelijk monument,  
tegenwoordig bekend als sigarenhandel Sentel.
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1939

1940

1943

woning barbier aan de stationsstraat 220.

van der slik in  

de molenstaat -  

twee woningen.

Familie Barbier woonde op de hoek van de Bleiswijkseweg  
en Binnenweg, waar later De Bouwhof vestigde. Nadat De 
Bouwhof in 1998 is afgebrand zijn hier woningen gebouwd.

1939-1945
In de oorlog worden er hoofdzakelijk onderhoudswerken 
uitgevoerd.

Opa Jan neemt samen met zijn neef ‘Lange Rinus’ op  
5 december 1939 het bouwbedrijf over. Later maakt zijn  
broer ‘Kleine Rinus’ de overstap van het sloopbedrijf naar  
het bouwbedrijf.

  FeItJe in 1940 had het bouwbedrijf totaal 
15.740,57 gulden aan loonkosten. totaal  
werd er 67.578,80 gulden gefactureerd.  
Crediteuren waren onder anderen a. de boo  
uit delft, Corn. van driel, w.j. veldhuizen,  
wed. Henneken, C. Huurman en a. kraal.

  FeItJe ook de samenwerking  
met rademaker is al in 1942 terug te vinden.

  FeItJe Zoetermeer telde tijdens de tweede  
wereldoorlog ongeveer 5800 inwoners.

PoSt en huurMAn  
GArAGe AAn De  
corneliS vAn  
eerDenStrAAt 62-66.

Het dagboek van ome Dik: “10 mei 1940. Schitterend zomer-
weer. Om 3.55 uur vallen onze Duitse oosterburen onaange-
kondigd ons land binnen. De halve nacht en de gehele dag is 
de heldere blauwe lucht vol met gevechtsvliegtuigen en stonden 
wij open en bloot, geboeid naar het luchtgevecht te kijken 
tussen Nederlandse en Duitse vliegtuigen. Verder waren er 
deze dag, voor ons goed zichtbaar, Duitse luchtaanvallen op 
de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg met, voor ons geheel 
nieuw, parachutisten. Op 14 mei werd Rotterdam gebombar-
deerd. De vuurzee van brandend Rotterdam was aan de Bleis-
wijkseweg heel goed zichtbaar en we voelden zelfs de warmte 
van het vuur. In de nacht van 30 op 31 juli 1943 is op het land 
van Van der Wel aan de Bleiswijkseweg een Amerikaanse  
bommenwerper neergestort, ook wel ‘Vliegend Fort’ genoemd.”

De neef van mijn vader is Dik Huurman. Dik woont aan de Stationsstraat, 
bij de watertoren. Dik en Wim kennen elkaar al goed vanaf hun kinderjaren: 
“Bij die garage stond een houten keet waar Kees van Staveren heeft 
gewoond. Willem Elleswijk woonde daar. (Mijn vader) Wim Huurman 
en zijn neef Dik speelden daar (na 1945) samen in het zand. Een smalle 
gang was destijds de weg naar de Prins Bernardschool.”

Naast werkzaam te zijn in het bedrijf van zijn vader, werkte 
opa Jan ook in een sloopbedrijf samen met zijn broer ‘Kleine 
Rinus’. Om plaats te maken voor zijn broer Bert droeg opa Jan 
in 1947 zijn sloopbedrijf over. Dit was op verzoek van zijn 
moeder om aan te tonen dat Bert als ondernemer een goede 
partij was om te trouwen met Riet van Dorp.
In 1947 verhuisde opa Jan met zijn gezin naar Den Hoorn 10, 
mijn vader Wim was toen 2 jaar oud. v.l.n.r. jan, riet, dik, bep, wim, jannie, jaap en Corrie.

nA de OOrLOg
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1948

1949

1952-1954

1948-1957

Sinds 1917 hadden de gemeenten Zoetermeer 
en Zegwaart een contract met de gemeente Delft 
voor stroomlevering. Gebroeders Huurman bouw-
de de transformatorhuisjes, waar de hoogspanning 
van 10.000 volt wordt omgezet in laagspanning 
die geschikt is voor huiselijk gebruik. De trans-
formatoren werden aanvankelijk ondergebracht 
in plaatstalen zuilen (zogenaamde peperbussen), 
maar de transformatoren pasten daar vanaf 1948 
niet meer in. De Peperbussen werden vervangen 
door bakstenen huisjes die in diverse bouwstijlen 
werden uitgevoerd. 

Woning Julianalaan 19. De familie Kraal heeft deze woning samen met Gebroeders Huurman gebouwd voor de 
familie Gips uit Limburg. Oud-aannemer Cor Kraal vertelt dat de heer Gips bij Koeltechnisch Handelsbureau 

Zepfyr werkte en de familie Kraal daar veel werk voor uitvoerde. Zo maakte Cor veel speciale schotten voor koelruimtes door het 
hele land. De huidige bewoners, de heer P. Ruis en zijn vrouw, zien op de houten balken van de zolder de naam van Kraal nog staan.

boerDeriJen WASSenAAr - 
De horSten

GeMeenteliJK enerGie beDriJf (Geb)

dirk de keijzer (links op de foto) en ‘kleine rinus’ in wassenaar 1949. 

de keijzer: “38,5 jaar heb ik bij de gebroeders Huurman als metselaar 

gewerkt en aan deze werkgever heb ik altijd een goede herinnering 

overgehouden.”

het KoninKliJK huiS
In de projectenlijst van ome Dik (architect),  
in dienst bij Gebroeders Huurman tussen  
1950-1954, staan meerdere werken voor, destijds, Prinses 
Wilhelmina. Zo bouwde Gebroeders Huurman in 1950 in haar 
opdracht aan een boerderij, nadat deze was afgebrand. Daarna 
renoveerde het bouwbedrijf in 1953 een boerderij voor  
H.K.H. Prinses Wilhelmina en tekent ome Dik in dit zelfde  
jaar nog een derde project (alle op Landgoed de Horsten).

bADKAMer
In 1966 mocht Gebroeders Huurman een badkamer in Paleis 
Huis ten Bosch in Den Haag maken. Jan Huurman, met de op-
merkelijke bijnaam ‘Jan te Kip’, vertelt dat hij samen met zijn 
vader ‘Lange Rinus’ dit werk heeft uitgevoerd. Jan zag vanuit 
het badkamerraam geregeld leden van de Koninklijke familie 
op Huis ten Bosch aankomen en herinnert zich nog goed dat  
hij op een ochtend tijdens de werkzaamheden vanuit de bad-
kamer de gang opstapte en plotseling op een meter afstand  
van Koningin Juliana stond. Dit maakte uiteraard een enorme 
indruk op hem. De badkamer is voor de trouwdag van Prinses 
Beatrix gerealiseerd. In de balans van 1966 staat een nog te 
vorderen post reeds opgeleverd werk: 3.232,00 gulden, ten 
name van ‘Thesauri Koningin’. 

GouDen KettinG
Piet Cammeraat: “Koningin Wilhelmina was op een avond 
op werkbezoek geweest en daarbij is er een gouden ketting 
zoekgeraakt. De andere dag heeft zij met haar hofhouding op 
de werkplek gezocht. Er kwam een verzoek of wij even op de 
werkplek wilden komen, want Koningin Wilhelmina wist  
waar zij gelopen had en wilde die route weer lopen. Of het 

sierraad uiteindelijk gevonden is, is niet bekend. Wanneer we 
de Koninklijke domeinen binnenreden, via de Veursestraatweg, 
werden we begroet door de marechaussee. We reden met de 
auto van C. Huurman, dat was een grote Opel cabrio. Met open 
kap werden we dus ‘koninklijk’ ontvangen!”

De horSten
In 1949 heeft Theo Hayes meegewerkt aan de boerenstal die 
door Gebroeders Huurman is herbouwd bij een van de boer-
derijen op de Horsten in Wassenaar. Bij het bereiken van het 
hoogste punt was het ‘pannenbier’. Wanneer het hoogste punt 
van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen 
worden, wordt bier geschonken, dat door de opdrachtgever 
beschikbaar wordt gesteld. Het bier vloeide rijkelijk, Paul 
Rietkerk en Cor van Rijs hadden iets teveel genoten en lagen 
dronken in het gras tussen de varkens! ‘Kleine Rinus’ heeft de 
feestvierders uiteindelijk veilig naar huis gebracht. 
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Mijn vader Wim (toen 4 jaar oud) weet nog dat er een bouw-
keet achterop een vrachtwagen was getimmerd. “Toen we daar-
mee de Horsten inreden werd die door een laag hangende kabel 
van de auto afgetrokken. Er bleef daarna helaas niets meer over 
van de bouwkeet...”

Een andere anekdote gaat over de dierentuin die vlakbij De 
Horsten lag. Theo: “Vlakbij de Horsten was er een dierentuin. 
“Op een middag zei Frans: ‘Vanmiddag werken we niet, we gaan 
naar de dierentuin!’ Via het toiletgebouw zijn Frans en ik de 
dierentuin binnengeslopen en hebben ons daar prima vermaakt.”

1952

bouw dubbel woonhuis Corn. van eerdernstraat voor Post & Huurman.

1951 De varkensstal van Barbier in 1951. Dit was de derde schuur die wij voor familie Barbier hebben gebouwd.

1951 Dit werk is uitgevoerd voor de heer  
J. Veelenturf. Café Veelenturf was  
gevestigd aan de Dorpsstraat 80. Hier 
hebben wij een feestzaal verbouwd. Er 
waren destijds twee zalen in Zoetermeer 
waar bijeenkomsten gehouden konden 
worden, Café Veelenturf en Café  
Ons Genoegen, van Toon Fraasen. 
Laatstgenoemde was destijds de  
bioscoop van Zoetermeer.

bleiswijkseweg 8-10 - nieuwbouw  

dubbel woonhuis voor Post & Huurman, 

getekend door d. Huurman.
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1953

1954

1954 1956

dubbel woonhuis van moorsel-koole

aan de john mcCormickstraat.

nieuwbouw woning  

familie krijgsman aan  

de beatrixstraat,  

deze woning hebben  

wij later ook verbouwd.

MolenStrAAt 176  
Dubbel WoonhuiS

hier iS oMe DiK GAAn Wonen
Op 9 september 1954 is ome Dik getrouwd, verhuisd  
en zelfstandig architect geworden. Van 1950-1954 was  
ome Dik als tekenaar in dienst van Gebroeders Huurman.  
Volgens zijn projectenlijst heeft hij in deze periode  
147 projecten voor Gebroeders Huurman getekend.

WoninG AAn De zeGWAArtSeWeG 
inSchriJfbilJet - voor 14.760 GulDen  
(Sectie f nr 329)

Tante Bep vertelt dat de aanbestedingen destijds   
op de achterkant van een sigarendoos gingen. Soms  
was het handschrift van de aannemer slecht te lezen.  
Dan las degene die de bedragen noemde ‘aannemer  
Lulleman’ in plaats van aannemer Lalleman.

Tranendal:  
42 woningen  

aan de Trompstraat, Evertsenstraat  
en Heemskerkstraat. Op de foto: Ben  
Brinkers (toekomstig directeur van  
Brinkers) legt de eerste steen. 

Het dagboek van ome Dik vermeldt: “In 28 juni 1951 is de onthulling van het  
monument 1940-1945 in het Wilhelminapark. Op de licht gebogen natuurstenenwand 
is de tekst uitgehouwen uit Jozua 4 vers 6: ‘Wanneer uw kinderen morgen vragen  
zullen: Wat beduiden deze stenen?’ En Jozua 4 vers 24: ‘Opdat alle volken der  
aarde de hand des Heren kennen zouden, dat zij sterk is’.

bouw monument julianaPark

(bron HGos)
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1956 bouW vAn De KerK het KoMPAS Door  
c. huurMAn en GebroeDerS huurMAn

de feestelijke start van de bouw.

Piet Cammeraat wat  
onveilig op de toren. 42 woningen Cornelis van eerdenstraat

De heer P. Cammeraat schrijft: 
“Gewerkt hebbende bij C. Huur-
man, alwaar het timmervak mij is 
bijgebracht, vanaf het jaar 1949 (en 
ik ben begonnen op 13 jarige leef-
tijd) veel geleerd en veel gebouwd. 
Onder andere helpen bouwen aan 
de 42 woningen aan de Cornelis van 
Eerdenstraat en 42 woningen aan de 
Karel Doormanlaan met daarachter 
42 Brinkershuizen (ook wel het 
Tranendal genoemd). De woningen 
mochten niet veel kosten: destijds 
werd voorgesteld om de scheidings-
wanden in hardboard uit te voeren. 
Daar wilde de Gebroeders Huurman 
niet aan meewerken. Het moesten 
betaalbare woningen worden, maar 
niet op die manier. Er zijn uiteinde-
lijk deugdelijke binnenwanden ge-
maakt.” Het kerkgebouw aan het Piet 
Heinplein is gebouwd in 1954 onder 
leiding van architect D. Huurman.

WoninG De heer vAn Well AAn De JuliAnAlAAn 11
Foto rechts: De heer A.J.J. van Well was de broer van de oprichter van de Spar  
supermarkt. De man rechts met hoed is opa Jan. Zier Harteveld bouwde met Paul 
Rietkerk houten steigers. De palen van de houten steiger werden eerst op de grond  
gegooid, zo werd er gecontroleerd of er geen breuk in zat. De verbindingen werden 
met touwen vast gezet. Hierbij was het belangrijk om rekening te houden met de 
wind- en regenkant. Later werden de houten palen met stalen kettingen vastgezet.

woninG dr. veGt aan de julianalaan 1

Uniek in Zoetermeer; een modernistische villa, nu een gemeentelijk monument, uit 1956, ontworpen door Jan Rietveld. Jan was 
de zoon van de vermaarde architect Gerrit Rietveld. In 1951 bouwden we al een garage/berging voor dr. Vegt. Aanvankelijk waren 
de gevels gewit. In 1959 hebben wij deze vervangen door witte geglazuurde stenen. Dokter Vegt verlangde de beste kwaliteit. Zo 
had een onze de metselaars een verkeerde steen gemetseld, deze moest direct worden vervangen en de metselaar moest het werk 
verlaten.
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36 woningen john mcCormickstraat Zoetermeer en 6 duplex woningen. 

de duplex woningen, waarin twee gezinnen woonden, hebben een iets 

verhoogd dak. (Foto HGOS)

1957

1958

  
  FeItJe in 1956 bestond het materiaal 

van Gebroeders Huurman uit:
 -  Gereedschappen,  

bekistinghout en steigerhout
 - drie betonmolens
 - een lier
 - een kangohamer 
 -  wagenpark: 

walker (waarde 510 gulden)
 Ford (waarde 1.160 gulden)
 Fordson bestel (waarde 650 gulden)
 - twee bouwliften
 - bromfiets

  FeItJe in een stuk van ome dik lezen  
we terug dat Gebroeders Huurman  
in de periode 1950-1978 een  
restauratie heeft uitgevoerd voor  
Panorama mesdag in den Haag.

woning d. sonneveld Zegwaardseweg:  

adriaan abraham Hoeve. naast deze boerderij  

aan de Zegwaartseweg lag de bouwspeelplaats.

1958-1967

aan het werk in de dorpsstraat: links staat opa jan daarnaast  

de heer Pelle, dirk de keijzer, Piet Huurman en Huug.

woninG voor Familie sonneveld 
aan de ZeGwaartseweG
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1958

1958

bouw GaraGe d. Franx 

Zier Harteveld heeft meegewerkt aan de bouw van deze uitbreiding. Ook werd er veel onderhoud  
uitgevoerd. Op deze locatie, waar later ook Kwik-Fit gevestigd was, zit nu Terra Art Projects.

beDriJfSfeeSt vAn GebroeDerS huurMAn ronD 1955

De bungalow van Barbier aan de  
Stationsstraat is inmiddels gesloopt. 

in deze periode telde ons  

bedrijf 24 medewerkers.

voorSte riJ:
1/2/3. Familie ‘Lange Rinus’
4. Compagnon van Opa,  
 ‘Lange Rinus’
5/6. Mijn oma en opa Huurman
7. Tante Jannie
8. Tante Corrie
9.  Ome Dik, architect 
10.  Ome Jaap
tWeeDe riJ
12. ‘Kleine Rinus’ - vader  
 van Chris Huurman
15. Cor van Rijs
16. Siem Hoogendoorn
21.  Arie Blijleven
22.  Piet van Rijs
DerDe riJ
23.  Alb. (Bert) Blijleven
24.  Ernst Versloot jr. 
27/28. Dirk de Keijzer  
 met zijn vrouw
29. Bert Tilburg
33.  Dhr. Pelle
34.  Paul Rietkerk
37.  Jaap Huurman
38.  Huib Huurman
39/40. Engel Lindhout  
 met zijn vrouw
43/41.  Ernst Versloot sr.  

met zijn vrouw
44/45. Jaap Versloot  
 met zijn vrouw

Getekend door 

d. Huurman.
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1958

1959 1960

1960 1961

zeS bunGAloWS AAn De MeiDoornlAAn 5-13 en DobbeStrAAt 1 Een bungalow is ge-
bouwd voor Drs. T. de Graaf. De start van de bouw was 1 juli 1958, voor de aanneemsom van 21.820 gulden. 
De families Drs. T. de Graaf, J. de Reus en C. den Uyl, A.C. Stapper en A.J. Krijgsman en P. Gouweleeuw 
werden de nieuwe bewoners van de zes bungalows. 

WoninG vAn KreGten De heer A.J. van Kregten 
werkte bij Brinkers en had iets uitgevonden tegen het spet-
teren van de boter. De Duitse stijl van de woning komt van 
de invloed van mevrouw Van Kregten, die zelf uit Duitsland 
afkomstig was. Het echtpaar was streng als opdrachtgever. 
Zo weet tante Bep dat het personeel tijdens de werkzaam-
heden in een emmer moesten plassen, dat mocht niet in huis!

nieuwbouw  

Chr. kleuterschool  

aan de 5 meistraat.

de eerste steen.

bouw  

garage  

van der  

velden, met  

veldhuizen.

Van der Velden was een dieselmonteur die bij D. Franx werkte 
en auto’s repareerde. De Industrieweg was destijds het eerste 
industrie stukje van Zoetermeer.

verbouw woning fam. baxmeier 

aan de delftsewallen.

In 1960-1961 hebben wij 7 woningen aan de Tollenstraat gebouwd.
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1962

1962

Voordat Theo Hayes bij de technische dienst van Brinkers 
werkte, was hij timmerman bij Cees Huurman. Theo Hayes 
heeft bij Brinkers met Jaap Versloot en Henk Switzar samenge-
werkt. Jaap en Henk waren in dienst van Gebroeders Huurman 
en werkten rond 1958-1980 bij Brinkers. Brinkers was eerst ge-
vestigd aan de Vlamingstraat, vervolgens in de Dorpsstraat en 

brinkers marGarineFabriek

dubbel woonHuis 
dr. j.w. Paltelaan
Weduwe Pieterse (mijn oma van mijn 
moeders kant) heeft met haar drie 
kinderen de nieuwe woning Paltelaan 42 
gekocht. Gerrit Krijgsman is op Palte-
laan 40 gaan wonen. In de garage van 
Paltelaan 40 is een boterkelder gemaakt. 
Tijdens dit werk heeft mijn vader Wim 
mijn moeder Kitty Pieterse leren kennen.

de PaulussCHool aan de dr. j.w. Paltelaan
De eerste steen werd gelegd door P.J. van Steijn op 19-10-1961. Inmiddels is de school gesloopt. Destijds 
lag het gevoelig dat Huurman en Veldhuizen als twee Nederlands hervormde aannemers een katholieke 
school bouwden.

‘Kleine Rinus’ was de uitvoerder bij deze bouw van de Paulusschool. Zier Harteveld 
heeft opperwerken uitgevoerd met Jan Switzar. Wanneer er veel Enci cement  
werd gebracht hielp de chauffeur met lossen. Ook heeft Zier gewerkt aan de vier  
woningen die Gebroeders Huurman heeft gebouwd op de Oranjelaan 62+64 en  
de Bernhardstraat 15+17.

de verklaring van de ziekenfondsverzekering 

van werknemer Zier Harteveld.

opslagplaats van boter voor Gebroeders  

brinkers aan de vlamingstraat 51 - door ome  

dik getekend. theo Hayes begeleidde dit werk.

oma Pieterse bij eerste paal

1962

daarna vanaf ca. 1975 aan de Bleiswijkseweg 35. Theo woont 
in de Molenstraat, dit huis is nog door Jan Huurman gemetseld. 

Jan Switzar herinnert zich nog dat er toen niet voor iedereen 
een bedrijfsauto was. “Om zeven uur in de ochtend werd het 
werk verdeeld en enkelen gingen op de fiets naar het werk.”
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de morGensterkerk aan de nassaulaan 1

aCHt HerenHuiZen  
aan de sCHinkelweG

1965

1966

juli 1964 - Het storten van de vloer van de kerkzaal. Gebouwd met veldhuizen. de spanten gingen in de winter van 1964 overeind.

Deze herenhuizen werden voor meer dan 100.000 gulden te koop aangeboden. 
Toen dit bekend werd, werd er in heel Zoetermeer schande van gesproken dat 
deze prijs zo hoog was. Uiteindelijk zijn alle woningen binnen zeer korte tijd 
verkocht. 
Toen wij op Schinkelweg 17 in 2006  
een uitbreiding maakten, kwamen wij 
tijdens het slopen van de doorgang 
toevallig de inscriptie tegen die mijn 
vader in 1965 maakte. Zier Harteveld 
hielp voor het pleisterwerk stukadoor 
Willem Gouweleeuw. Zier begon een 
half uur eerder met een driepoot (een 
mouw) de kuipen klaar te zetten. Als 
‘beloning’ mocht Zier van Gouweleeuw 
het steengaas plafond in de toiletten uit-
rapen. De meeste kalk kwam natuurlijk 
op hem terecht en de stukadoors hadden 
de grootste lol.

nieuwbouw GaraGe 
van wensveen aan 
de stationsstraat

Chris Huurman.

1967

“mouw” van een stukadoor.
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1968-1977

1970

1970

1972

nieuwbouw Het kruisPunt aan de osYlaan 2

GaraGe daF en woninG jonGerius aan de stationsstraat

vijF woninGen aan de j.w. Frisostraat
fAMilie vAn Der Meer-vAn AAlSt (voor velDhuizen)

Kerkelijk Centrum Het Kruispunt werd in 1969/1970 door Gebroeders Huurman in 
hoofdaanneming gebouwd. De eerste paal werd in juli 1969 geslagen. Er waren een 
grote verenigingszaal, een kleine kapel en diverse vergaderruimten. De totale opper-
vlakte was ongeveer 600 m2. In 1995 is de kerk verkocht en is er op dezelfde plaats 
een tempel gebouwd. Volgens Kees Veldhuizen moesten zijn timmermannen in de 
kozijnenfabriek meehelpen, omdat de fabriek de productie van de enorme puien niet 
aankon.

Chris Huurman (zoon van ‘Kleine Rinus’): “Toen de kolommen met de emmers  
werden volgestort, was bij één kolom het stortluik halverwege niet goed afgesloten. 
Al het beton liep er weer uit en we konden weer opnieuw sjouwen met de emmers...”

Chris bij de fundering van het kruispunt.

Het hoogste punt werd bereikt op 10 februari 1972. Zier Harteveld vertelt dat Jaap Versloot en Dirk de Keijzer de beste leermees-
ters waren. Nadat Zier zelf een stuk metselwerk heeft gemaakt, liepen Jaap en Dirk ter controle langs het werk met een duimstok 
en zeiden ze: “Deze paar meter mag er weer vanaf, opnieuw metselen dan maar.” Zo leerden zij Zier het vakmanschap. 

De woonkamer van de woning van meneer Van Aalst aan de Johan Willem Frisostraat 
3 heeft iets aparts. Er is namelijk een niveauverschil. Om van de zithoek de eethoek 
te bereiken moet men twee kleine trappen ‘overwinnen’. Medewerker Dirk Keijzer 
van Gebroeders Huurman zag de bui al hangen: “Dit vergeet ik nooit meer”, begint 
de 88-jarige Van Aalst zijn verhaal. Dirk zei: ‘Je bent een klootzak als je dat wil. Als 
je later oud bent, breek je je poten door die rottrap’. En verrek, Dirk kreeg nog gelijk 
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vijF woninGen aan de j.w. Frisostraat
fAMilie vAn Der Meer-vAn AAlSt (voor velDhuizen)

ook. Ik ben er al een paar keer door gevallen. Toen dacht ik meteen aan Dirk. Jaren later  
ben ik hem nog tegengekomen en toen zei ik: ‘Dirk, je had gelijk’. Maar in die tijd was  
een niveauverschil hip. Toch heb ik er geen spijt van. Ondanks dat ik een keer niet op de 
trap lette, omdat ik naar buiten keek, en even later met mijn gezicht op de grond lag. Dat 
heeft me ook nog een pijnlijke knie opgeleverd ook.”

oPzichter
De woning van Van Aalst was onderdeel van vijf huizen. Het waren een van de eerste  
woningen waarin stalen en gelaste vloerverwarming werd toegepast. “Wat ook uniek was 
voor die tijd was het feit dat er een dagelijkse opzichter rondliep. Hij keek elke dag de  
huizen na of alles goed werd gebouwd. Na mijn werk ging ik in de avond ook weleens  
kijken en speelde ik zelf voor opzichter. Toen zag ik een keer twee gaten in de muur bij  
de slaapkamer. Toen dacht ik: verdorie, dat hoort helemaal niet. Die gaten moesten in de 
badkamer, want daar moest een raam komen. Tegen de opzichter heb ik toen gezegd dat hij 
niet goed had opgelet, waarna hij zijn excuses maakte. Gelukkig werden de gaten opgevuld 
en is het toch goed gekomen. Inmiddels woon ik er al 45 jaar met ontzettend veel plezier. 
We hebben het huis ooit een keer in de verkoop gezet, maar kwamen daar al snel op terug 
en zijn achteraf blij dat het niet is verkocht. We leven hier als een God in Frankrijk.  
Veldhuizen-Huurman was de beste aannemerscombinatie van Zoetermeer.”

1972 in 1972 GinG rijn den HertoG met Pensoen

Jan den Hertog, zoon van Rijn, vertelt 
over zijn vader: “Zover ik weet heeft 
Rijn (geboren in 1911) zijn hele leven 
bij Gebroeders Huurman gewerkt. Hij 
was er inderdaad een onderdeel van, 
want de klanten kwamen zelfs bij ons 
thuis. Meestal om afspraken te maken 
voor het uitvoeren van zijn specialisme: 
schoorsteen ragen, witten en de riolering 
ontstoppen. Op zijn grafsteen staat niet 
voor niets: ‘de onderhouder van oud 
Zoetermeer’. Vaak kwamen leveranciers 
aan de deur om de bestellingen van 
grondstoffen af te leveren. Ook vroegen 
klanten weleens: “Jij hebt toch gewerkt? 
Waarom krijgen we dan een rekening 
van Gebroeders Huurman?”

biJnAAM
Rijn werd altijd eerbiedig ‘Rijn de 
pleeën-duiker’ genoemd. Jaren liep hij 
met een handkar volgeladen met ladders 
etc. naar zijn werk. Later kreeg hij een 
bakfiets en met het voortschrijden van 
de techniek kwam er zelfs een motortje 
op! “Thuis met het eten was het niet 
altijd fris, want Rijn kwam eten en moest 
daarna gelijk weer verder. Er moest 
gewerkt worden en er was geen tijd om 
je voor een lunch even te verkleden. Had 
niet het lef om daar iets van te zeggen, 
zelfs van mijn moeder kreeg je dan een 
uitbrander. Dat hoorde er nu eenmaal bij. 
Het verhaal gaat dat mijn vader een keer 
boven een beerput moest hoesten. Op dat 
moment viel zijn gebit in de put. Geen 
probleem, hij het viste het gebit eruit, 
even omspoelen en hup weer indoen...”

KenniS
Rijns kennis van de Zoetermeerse riole-
ring was enorm. Zelfs toen hij op hoge 
leeftijd in Capelle aan den IJssel in een 
bejaardenhuis woonde kreeg hij af en toe 
bezoek met de vraag: “Rijn, weet jij nog 

rijn was erg geliefd bij collega’s én kinderen  

in de straat. bij zijn pensionering mocht hij  

zijn motorgedreven bakfiets houden en  

daar heeft hij nog jaren mee rond getuft.

hoe dat zit met die buizen?” Er werd dan 
op de achterkant van een envelop een 
tekeningetje gemaakt. Als men het niet 
snapte ging hij met de vraagsteller mee 
om het precies aan te wijzen, het klopte 
altijd!

en 1998  
verbouw  
woninG/
bakkerij  
m.C. Pieterse, 
dorPsstraat

1973

Ph. van wees werkte bij Gebroeders Huurman. 
Foto en tegel van zijn zoon Frits Wees.

een rekening van  

Gebroeders Huurman in de jaren 70.

verbouw woning familie Holleboom 

aan de j.w. Frisostraat 5 het oudelijk 

huis van familie j. lamboo.
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19751974

1975

woninG brandHorst

Tijdens de bouw van deze woning werd een meisje uit de buurt 
(Juliette) een beetje verliefd op Chris. Chris: “Maar ik kon 
het vergeten. Haar vader wilde niet dat zijn dochter met een 
bouwvakker ging.”

kleuterschool 5 meilaan - twee lokalen uitgebreid.

Foto Ph. van wees

vAn WAAy  
KleDinGzAAK 
DorPSStrAAt

Wim van Waay had 
zijn kledingzaak in de 
Dorpsstraat, tegenover 
waar tegenwoordig 
Party Point zit.  
In het pand naast Van 
Waay, was het kan-
toor van boterfabriek 
Noordam gevestigd. 
Daar werd boven de 
kaas en beneden de 
boter in de koelcel 
bewaard. 
 “Wij huurden het 

eerst en vervolgens mochten we het kopen. Dat was kaassie”, 
aldus Wim van Waay. “Toen ik de tekening zag, zei ik tegen 
Bart Straaijer: ‘Bart, als we van de ene woning naar de 
andere woning willen lopen, dan moeten we bukken.’ De 
doorgang was 1.60 meter in plaats 2.40 meter. Ook moest 
timmerman Kees Huurman de ramen kleiner maken. Dat 
was een paniek, omdat de ramen klaar lagen om gezet te 
worden. Hij heeft toen nog met de hand staan zagen.” 

SteviG
Op een gegeven moment wilde de gemeente een nieuwe 
straat aanleggen bij de Dorpsstraat. ‘De drie musketiers’, de 
drie mensen van bouw- en woningtoezicht, kwamen met dit 
idee. “Zij wilden ons gebouw weghalen om ruimte te maken. 
Zij kwamen kijken en zeiden: ‘Zo’n stevig gebouw hebben 
we nog nooit gezien.’ Het was namelijk allemaal beton en dat 
wilden ze niet afbreken. Dus koos de gemeente ervoor om de 
straat aan te leggen, in de richting van wat nu de Pilatusdam 
is. Ons ongekend stevige gebouw blijft voorlopig staan.”

1978-1987

Mijn vader Wim en ome Jan leidden als derde 
generatie samen vanaf 29 december 1978 het 
bedrijf. De rechtsvorm werd met de overname in 
1978 gewijzigd van Vennootschap Onder Firma 
(VOF) naar Besloten Vennootschap (BV). 

1978 is ook het jaar dat het huidige bedrijfspand 
op Den Hoorn 6 wordt gebouwd en het jaar dat 
opa Jan op 72-jarige leeftijd met pensioen gaat. 
Maar dat betekende zeker niet dat opa stopte met 
bouwen. Overdag bleef hij werken in de bouw 
en ’s avonds werkte hij aan begrotingen.

vader wim en opa jan op het werk.
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1978 1978

Twee woningen familie Bokx  
en dominee Poot - Kersengaarde 34+35.

JAren ‘80 en ‘90

nieuwbouw loods 
Gebroeders Huurman

De bouw startte in 1978 en was gereed in 1979. Er werd 
voornamelijk in de avonden en op zaterdag gewerkt. 
Zelfs ik, als kleine jongen van 3, moest helpen om alles op  
tijd af te krijgen!  
Ook voormalige medewerkers die inmiddels gepensioneerd 
waren kwamen graag helpen.

Zoetermeer is in de jaren ‘80 en ‘90 enorm gegroeid. Door 
de bouw van de wijken Noordhove en het Stadshart wonen 
er in 1983 al 75.000 inwoners en verwelkomen we in 1991 
de 100.000ste inwoner. In 1987 wordt er gestart met de bouw 
van een hele nieuwe wijk Rokkeveen. Ook opent het Lange 
Land Ziekenhuis in 1988 haar deuren. Koningin Beatrix 
opent in 1992 de Internationale Tuinbouwtentoonstelling 
Floriade in Zoetermeer, waar maar liefst 3,2 miljoen bezoe-
kers op af komen. De pas rijdende sprinter zorgt voor een 
goede bereikbaarheid tussen de wijken en naar Den Haag. 

booDSchAPPen
Onze boodschappen deden wij bij buurtsuper Roggeveen en 
slager Slootweg. Ook kwam twee keer per week de SRV-wagen 
van mijn oom Martien Pieterse voorrijden. Aan het begin van 
de Dorpsstraat was er natuurlijk de Spar, Roos Familux, Van 
Waay Herenmode, Drankenhandel Boonekamp en Van Herwijnen.

onS beDriJf
Ook binnen ons bedrijf is de economische crisis van begin jaren 
‘80 merkbaar. Om al onze mensen aan het werk te houden, wer-
den ook werken aangenomen in het Westland: onder andere voor 
Van Mierlo en de veiling in Naaldwijk. Daarnaast hebben wij in 
die tijd ook gewerkt voor de Nederlandse bibliotheek in Voor-
schoten. Mijn vader Wim herinnert zich nog goed dat tijdens 
een koude winter in een van de crisisjaren het zo glad was dat de 
bedrijfsauto de Fly-over bij het Clausplein niet overkwam.
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Twee medewerkers van Gebroeders Huurman, Jaap Versloot en 
Henk Switzar, hebben ruim 30 jaar bij Brinkers gewerkt onder 
leiding van Theo Hayes.

oP De GronD
Chris Huurman weet nog dat we ook een fundering voor een 
raffinaderij van Brinkers hebben gemaakt:
“We moesten met z’n vieren een zware staaf wapening buigen, 
wanneer de pijp dan los schoot lagen we met z’n allen op de 
grond.” Het glad maken van de vloer (vlinderen) ging de hele 
nacht door, Chris was met zijn collega Gerrit van Veen bezig, 
toen Gerrit per ongeluk wat olie bijvulde in de benzinetank  
van de vlindermachine. Direct stond de hele fabriek blauw.

1982

1982

Nieuwbouw van een woning met bedrijfsruimte voor de SRV-wagens (met luchtverwarming) bij familie Pieterse aan de  
Edisonstraat. Het laatste werk van ‘Kleine Rinus’ voordat hij met pensioen ging.

Tijdens het maken van de fundering voor een dubbel woonhuis aan de Voorweg werkte ome Jan hard door om snel de tijdelijke 
grondkering van de dijk te ontzien. Hierbij schuwde hij niet om zich vuil te maken door op handen en knieën onder de draden  
van de bekisting door te kruipen.

woninG klaas sCHra

Rond 1963 gingen in Zoetermeer de 
geruchten dat er bij Tamson Instruments, 
fabrikant en leverancier van instrumenten 
voor het natuurkunde-onderwijs, wapens 
werden gefabriceerd. In een advertentie 
gaf het bedrijf aan op zoek te zijn naar 
‘revolverdraaiers’. “Door het woord 
revolver dacht men dat Tamson revolvers 
produceerde. Maar een revolverdraaier is 
iemand die een draaibank bedient, waar-
mee bijvoorbeeld moeren werd gemaakt.” 

ArtiKel
Er was zelfs een artikel in het Streek-
blad voor nodig om de wapengeruchten 
te ontkrachten. ‘U kent Tamson van de 

1984 tamson, Gevel en dak

achterkant, vanuit de lucht, maar kent  
u het ook van binnen?’, klonk het in  
het Zoetermeerse Streekblad. “In dit 
verhaal werd uitgelegd dat het geen  
wapenfabriek was, maar dat er demon-
stratiemodellen voor natuurkunde onder-
wijs werd gemaakt. Dat was maar goed 
ook, want je weet nooit wat er gebeurt als 
dat verhaal een eigen leven gaat leiden. 
Voordat je het weet komen ze naar  
binnen om te kijken wat er te halen valt.”

AQuAriuM
Vroeger was de gevel van Tamson 
van glas en staal. Dit zorgde voor een 
enorme tocht door de fabriek. Er zaten 

dubbele ruiten in, maar het was geen 
dubbel glas. Het waren simpelweg twee 
enkele ruiten tegen elkaar aan. “Op een 
gegeven moment stond er een laagje  
water tussen de ramen in”, vertelt oud-
medewerker Ton de Vlaming. “Wij  
zeiden tegen elkaar: Als we er nu nog 
een paar visjes ingooien hebben we  
meteen een aquarium”, aldus Ton.
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1984

1986

1985

Eigenaar Arnold Nouweland weet nog dat het aanvan-
kelijk de bedoeling was om een eerste verdieping te 
bouwen, maar de wethouder gaf aan dat dit niet mogelijk 
was. Toen is de optie voor de kelder bedacht. Bij nader 
inzien bleek een koele kelder overigens ook veel beter 
voor de bloemen. De wanden en vloer van de kelder wer-
den ter plaatse met beton gestort. Na een forse regenbui 
kon de bemaling het water niet meer verwerken en begon 
de put in te kalven en de meterkast in de weg te zakken. 
In het weekend zijn toen de nodige maatregelen getroffen. 
De kelder is sindsdien altijd waterdicht gebleven.

bloemenboetiek de orCHidee aan Het Piet HeinPlein

Wij hebben veel voor Post en 
Huurman gebouwd. Zo werd er in 

1959 een garage met kantoren aan de Cornelis van  
Eerdenstraat gemaakt. Nadien hebben wij aan de Stations- 
straat een loods voor antiekverkoop en een bloemenkas 
gerealiseerd. Het bekende MKZ Metaalbewerking is 
aan de Cornelis van Eerdenstraat 68 begonnen. Wij 
hebben in deze fabriek meerdere aanpassingen en uit-
breidingen gemaakt. In 1986 hebben wij een compleet 
nieuwe fabriek aan de Industrieweg 21 gebouwd. 

nieuwbouw en uitbreidinG mkZ aan de industrieweG

in 1981 breidden we de woning  

van Giel meyer aan de margriet-

straat 7 uit. Hier zijn jan rienties, 

opa jan Huurman en dirk de keijzer 

in de fundering aan het werk.

Toenmalig eigenaar Ton Kouveld 
spreekt over het ‘Huurman-syndroom’ 
oftewel doorwerken tot men erbij 
neervalt. “Zelfs ‘opa’ Jan Huurman, de 
vader van Wim, heeft nog aan de bouw 
gewerkt”, zegt Ton trots. “Een heel 
aardige man en hij deed nog alles. Hij 
was ongeveer 80 jaar en kon nergens 
‘nee’ tegen zeggen. Hij stond toen nog 
met een ladder op het dak te werken. 
Net als vele Huurmannen werkte hij 
nog op oude leeftijd.”

Giel Meyer vertelt dat hij zijn bedrijf Dorlon, net als MKZ Metaalbewerking, 
is begonnen aan de Cornelis van Eerdenstraat 68. In dit pand zat ook 
Kwaatland Ketels Zoetermeer (waar voorheen een vleeswarenfabriek was 
gevestigd, die onder andere koeientongen uit Argentinië inblikte). Er was 
een smalle poort langs de fabriek dat de Cornelis van Eerdenstraat met Den 
Hoorn verbond. Hier kwam je uit bij het café van Daan Scholten, die ook 
melkboer was. In deze poort stonden bouwvallige panden. Bij smederij van 
Van Driel lieten mensen hun paarden beslaan. Op de plek waar eetcafe De 
Oorsprong nu zit, was toen groentenhandel Westhoek gevestigd. 
In 1960 is Giel Meyer met zijn bedrijf verhuisd naar de Industrieweg, waarna 
Ton Kouveld in 1980 Machinefabriek Kadoline Zoetermeer is gestart aan de 
Cornelis van Eerdernstraat 68.

In de jaren ‘90 hebben wij twee betonvloeren gemaakt voor Dorlon waarbij het vlinderen ’s nachts doorging. Dorlon maakte kunst-
stof onderdelen met machines die van zondagavond tot zaterdagochtend draaiden. Hiermee werden margarinebakjes voor Brinkers 
gemaakt, maar ook blaaspijpjes voor alcoholcontroles, onderdelen van Crawfort-deuren, net als onderdelen van Nefit cv-ketels.
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meerzicht en van maanen en in 1997 de uitbreiding.

In 1987 werd het GAZ (Gezamenlijke Aannemers Zoetermeer) opgericht met als de doelstelling om mee te bouwen aan groot  
Zoetermeer. Samen met onder anderen de heer Konijn, de bouwbedrijven Smits, Bontenbal en Veldhuizen, ome Dik Huurman 
(architect) en makelaardij Van der Spek namen wij deel aan dit collectief. De Gezamenlijke Aannemers Zoetermeer hebben  
ca. 600 woningen gebouwd, verspreid over verschillende wijken in Zoetermeer. De samenwerking heeft tot ca. 1997 geduurd.

1987 

Fam. beGeman aan 
de dorPsstraat 8

Hier hebben we gedurende meerdere 
jaren onderhoudswerkzaamheden (onder 
andere daken vervangen) uitgevoerd. 
Chris vertelt dat de twee teckels van 
familie Begeman (Joris en Bas) de 
bouwers wel heel leuk vonden, aan het 
einde van de dag liepen ze zelfs mee de 
auto in!

1988-1997

1988

1988

v.l.n.r. wim Huurman, robbin kooreman, Harry muyen,  

Gerrit van veen, Chris Huurman, michel viegen,  

jan rienties, jan Huurman en Hans Huurman.

Het bedrijfspand 

met de mercedes 

bedrijfswagens.

1986

Nog steeds werken, zelfs in de vakantietijd  
en ’s avonds nog steeds begroten.
80 jaar, waarvan 68 jaar vak ervaring
Een rot in het vak
Gauw maar ook goed
Nog altijd de vraag: “Huurman, wilt u het zelf komen doen?”

In het  
dagboek  

van ome Dik  
lezen we  
over opa:
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1992

1996

nieuwbouw woninG Familie Henneken aan den Hoorn

Familie karens en ZorGboerderij swaenensteijn  
in de meerPolder

Ongeveer 25 jaar geleden stond er een klein huisje aan de Den Hoorn. Hier woonden 
twee broers en een zus, allen vrijgezel. De huidige bewoonster, Inie Henneken, heeft 
nog een schilderij van dit oude huisje in de gang hangen. Op de achtergrond staat 
haar nichtje bij het water te vissen. “Dit plekje is zo mooi, ik kijk zo over het water 
naar de Dorpsstraat”, vertelt Inie. ,,Prachtig.” Voordat zij haar nieuwe stulpje kon 
intrekken moest het oude huis volledig worden gesloopt. “Het was zo klein, je kon 
er amper lopen. Je stootte overal je hoofd tegen het plafond. Er zat zelfs een groot 
bijennest. Toch zijn er ongeveer acht kinderen geboren.”

in beD
Begin jaren negentig verrichtte Gebroeders Huurman de nieuwbouw. ,,Ik had een 
winkel in radio en televisie aan de overkant en ik holde steeds heen en weer. Ik 
bracht telkens iets te drinken of een lekkere saté. Het was heel gezellig, maar ik 
moest Gerrit en Chris wel in de gaten houden. Toen alles klaar was, waren ze erg 
trots. Ik had ze uitgenodigd om samen te eten. Ik liet het boven even zien en uit- 
eindelijk hebben we nog met z’n drieën in bed gelegen. We lachten ons rot. Mijn  
man heeft er nog een foto van gemaakt.”

Familie J. Karens verhuist vanaf de Schinkelweg naar de Meerpolder. De heer J. Karens startte autobedrijf Huka met mijn ome 
Jaap. Dit wordt later Impala auto’s. De Gebroeders Huurman heeft de woning aan de Meerpolder 23 verbouwd en uitgebreid.
Chris: “Rode Klaas van de buurtsuper kwam om de twee dagen eten brengen. Wat er gebracht werd, dat mochten we zelf beslissen. 
Uiteindelijk liep dat uit de hand, toen er tijdens het werk bier werd gedronken, daarna was dat natuurlijk afgelopen.”
Mevrouw Karens had Delftsblauwe wandtegels uitgekozen voor in de keuken. Deze tegels werden speciaal in Makkum gemaakt. Na 
het uitleggen van de tegels bleek de verdeling niet te kloppen. Mevrouw Karens zei tegen Chris: “Ga maar weer weg, ik ga het eerst 
uitzoeken.” Na een week kon Chris terug komen om de tegels alsnog te lijmen.

inie in bed met andré en Chris.

Een oude dijkwoning, oorspronkelijk in gebruik als boerderij 
in de landelijke Meerpolder, is dankzij de hulp van bouwbedrijf 
Gebroeders Huurman verbouwd tot een hedendaags modern 
huis, waar het heerlijk wonen is.
Het is zelfs meer dan een huis voor ons geworden, want inmid-
dels is het ook in gebruik als zorgboerderij en biedt ook een 
tijdelijk “thuis” voor kinderen en jongeren met een beperking.
Dankzij het vakmanschap van eerst Wim en Jan Huurman en 
hun personeel uit die tijd is de laatste jaren vooral met Jeroen 
gewerkt. Heel fijn dat vader Wim nog veel wist van de bijzon-
dere constructie uit de eerste verbouwing. Inmiddels staat er 
naast een geweldig en comfortabel huis ook een zorgboerderij 
die aan alle moderne eisen voldoet.
De creativiteit van Jeroen en niet te vergeten de inbreng ook 
van vooral Hans en Martin (en alle anderen werknemers na-
tuurlijk) hebben voor een geweldig resultaat gezorgd waar wij 
met onze kinderen en alle zorgcliënten dagelijks van genieten.
Voor ons heel bijzonder om deze mooie locatie in 2011 van 
onze ouders Jan en Willy Karens-van Wijk over te kunnen 

kopen en er zo’n mooie bestemming van te kunnen maken, die 
veel kinderen en jongeren ook een fijne plek biedt. Ook heel 
bijzonder om de toen opgestarte samenwerking met de familie 
Huurman voort te kunnen zetten.
Deze samenwerking is zo goed bevallen dat bij de verbouw van 
de 2e vestiging in Hazerswoude-Dorp opnieuw gebruik wordt 
gemaakt van de expertise van de familie Huurman. Er was 
geen twijfel wie dit zou kunnen doen. Opnieuw is de profes-
sionaliteit van Jeroen, zijn ouders en het geweldige personeel 
voor ons een enorme steun en werken we met elkaar aan een 
prachtig resultaat op de nieuwe locatie.
Budgetbewaking, kennis, humor, flexibiliteit en ook bescheiden- 
heid zijn voor ons de sleutels van het succes van dit geweldige 
familiebedrijf. 

Bedankt voor de fijne samenwerking en ga zo door!

Bert & Adriënne Hoogenboom-Karens 
Lisanne & Jerome, Thomas & Sophia, Ruben & Merel, Marissa
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1997

1997 1997

Op 24 december 1997 wordt de  
besloten vennootschap door mijn  
vader Wim alleen voortgezet en gaat  
ome Jan met pensioen.
Gerrit van Veen (links op de foto) is nu 
51 jaar en vertelt dat hij als 16-jarige 
jongen met zijn vader meeging naar 
mijn ouders, Wim en Kitty. Zijn vader 
zei tegen mijn moeder: “Hier heb je er 
eentje, als ‘ie niet hard genoeg werkt 
geef je hem maar een schop onder zijn 
kont!” En zo begon Gerrit bij Gebroe-
ders Huurman. Gerrit heeft veel goede 
herinneringen aan zijn zo’n 15-20 jaar 
samenwerken met Chris en heeft veel 
van hem geleerd. Samen gingen ze 
met de Hanomag bedrijfsauto naar het 
werken toe.

2001

v.l.n.r. Gerrit van veen met zijn vrouw Corine, Henk bos, robbin kooreman, mark bregman, 

lennart Peereboom, Hans van veen, wim Huurman, andre van rijn, richard breugem, 

kitty Huurman, johan de wit, klaas roggeveen en Chris Huurman.

Voor de voorzitter 
van de woningbouw-
vereniging hebben 
wij in 1997 samen 
met Veldhuizen deze 
woning in De Leyens 
gebouwd. 

Gerrit van Veen weet nog dat hij 50 gulden kreeg bij het 
bereiken van het hoogste punt, waarna hij met Chris  
Huurman, Gerrit Straver en Dirk van Elleswijk naar  
de kroeg in de Dorpsstraat ging. Gerrit is in 1994 voor 
Corine gaan zorgen en is toen bij het bedrijf weggegaan.

Naast het harde werken bij de nieuwbouw van het notariskantoor van Van Loenen en De Groot, 
was er op zijn tijd ook tijd voor een geintje. Andre van Rijn vertelt: “Bij notariskantoor Van 
Loenen en de Groot hebben we als grapje de naam ‘Van Loenen’ in het metselwerk van de 
binnenmuren verwerkt”. “Rob de Groot vond het alleen niet leuk dat er alleen maar ‘Van Loenen’ 
stond en niet ‘De Groot’ erbij. Daarnaast nam ik mijn collega Rik (Spoorendonk) geregeld 
in de maling. Dan stuurde ik hem weg om bij de Hutuin bijvoorbeeld ‘luchtankers’ te halen, 
haha.” Is de grap niet helemaal duidelijk? Een ‘luchtanker’ bestaat helemaal niet!

1998-2007

vrijstaande woninG

nieuwbouw notariskantoor van loenen en de Groot

wist u dat het watermerk  
op het briefpapier van Gebroeders 
Huurman een doorsnede-tekening  
is van het notariskantoor? 

nieuwbouw woninGen 
den Hoorn 19 en 21
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2002

2002

oude kerk aan de dorPsstraat 59

Familie. P.H. draPers aan de stationsstraat

zou komen”, vertelt Piet. “De muur kwam precies in het verlengde van de schuur van de buren. Op de fundering kwam de eerste 
dag al een aardig randje stenen boven de grond uit. In de morgen van de tweede dag hoorde Robbin dat het muurtje niet goed was. 

“Tijdens de aanbouw van twee erkers, een slaapkamer en de aanpassing 
van de schuur was het gedurende een paar maanden een bedrijvigheid van 
jewelste aan de Tweede Stationsstraat”, begint Piet Drapers zijn verhaal. 
“Veel medewerkers van Gebroeders Huurman meldden zich rond zeven 
uur en wij namen rond vier uur in de middag weer afscheid van elkaar. Op 
een dag in augustus of september waren ze echter na de lunch allemaal 
verdwenen. Pas na enkele maanden kwamen we er achter wat de reden 
van het plotselinge vertrek was. In december 1999 kregen we de Nieuw-
jaarskaart met de trotse werkers van het bouwbedrijf: ze hadden zich op 
die bewuste dag moeten opdoffen om met elkaar op de foto te gaan!”

foutJe
Wie Robbin Kooreman kent, weet dat hij een pietje-precies is. “Toen 
Robbin dan ook aan een tuinmuurtje begon wisten we zeker dat het goed 

Toen hij hoorde dat het muurtje op de verkeerde plaats stond begreep hij er niets 
van. Hij had het immers precies gedaan zoals op de tekening stond! Wat hij niet 
kon weten was dat de buren de dag ervoor hadden laten weten dat zij het muurtje 
niet in het verlengde van hun garage op hun grond wilden! Robbin heeft het  
afgebroken en opnieuw opgebouwd.”

Robbin refereert, begrijpelijk, liever naar een andere herinnering aan zijn periode 
bij Drapers. “Ik heb aan de serre aan de voorgevel gewerkt en met Willem Huurman 
ben ik begonnen met waterslagen zetten. Ik moest het leren van Willem in de 
juiste schuinte, gewoon netjes met een winkelhaak. Het was niet gemakkelijk 
maar het is wel gelukt, op een meter na. Meneer Drapers wou geen commentaar 
geven, maar vond dat stukje niet zo mooi. Waarop ik snel zei: ‘Dat is het stukje 
wat mijn baas gedaan heeft.’ Uiteindelijk heb ik het toch maar opnieuw gedaan.” 

leuK KluSJe
Robbin werkte aan de Tweede Stationsstraat met meerdere collega’s: Lennert 
Peereboom, Klaas Roggeveen, stageloper Mark Bregman (‘een sterke jongen die 
deed wat je vroeg’). Robbin had een leuk klusje voor Mark. “Ik vroeg: ‘Zou jij 
die beerput in mootjes willen slaan?’ Ja,hoor hij pakte de slegger en ging aan de 
binnenkant slaan. Drie keer raden... hij zat helemaal onder de stront!”

In samenwerking met Otto 
van der Vorm hebben wij 
meerdere onderhoudswerk-
zaamhden aan de Oude 
Kerk uitgevoerd. 
Zo hebben wij in 2002  
alle houten gevelramen 
vervangen, is er in 2012 
groot onderhoud aan de 
goten gepleegd en hebben 
wij in 2015 de kerkvloer 
opnieuw gelegd voor de 
aanleg van vloerverwar-
ming.
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2003

2004

2005

de reGenbooGkerk aan de natHalieGanG 263

aanbouw  
met PreFab  
betonnen  
kelder  
aan de
FloraZoom

dentalmind aan de PaletsinGel

Chris vertelt: bas roggeveen moest in de meterkast zijn, maar zat aan de verkeerde schakelaar en zette daarmee de kerkklokken drie kwartier lang aan!

andre aan het storten.

advertentie uit 2004.

“Wat heeft Gebroeders Huurman niet gedaan bij ons...”, is het eerste dat Walther Ladrak, 
mede-oprichter van Dentalmind Tandtechniek zegt. In 2003 richtte zijn zoon Zia Ladrak 
Dentalmind Tandartspraktijk op. Tegelijkertijd startte Walther een tandtechnisch labora-
torium. Gebroeders Huurman maakte de panden aan de Paletsingel gereed voor de beide 
praktijken, maar al snel groeiden beide bedrijven uit hun jasje. Het naastgelegen pand aan 
nummer 112 kwam vrij, wat in 2008 werd overgenomen. Drie keer raden wie de grote 
verbouwing verrichte bij deze verhuizing... “Het praktijk aan huis, het laboratorium en zelfs 
mijn vorige bedrijf is door Gebroeders Huurman gebouwd. Wij werken al zolang samen  
en zijn lovend over Gebroeders Huurman. Van een kale vierkante blokkendoos is alles  

Gebroeders Huurman heeft in 1997 De Regen-
boog gebouwd. De kerk is mede door de inzet 
van de vrijwilligers tot stand gekomen. Otto van 
der Vorm was de uitvoerder tijdens de uitvoe-
ring. Ik heb bij John Riegen meerdere filmop-
names van de bouw bekeken, terwijl hij mij 
trots vertelde dat hijzelf de spouwmuren heeft 
voorzien van isolatieplaten. In 2003 breiden wij 
de kerk al uit met twee vleugels aan de kerkzaal.

richard breugem en robbin kooreman 
tijdens een korte pauze.
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volledig verbouwd en ingericht. Boven-
dien perfect gedaan”, aldus Walther. 
Toch verliep niet alles geheel volgens 
plan. Medewerker Robbin Kooreman 
van Gebroeders Huurman: “Toen ik 
profielen ging stellen kwamen Willem 
Huurman en Zia Ladrak even langs om 
wat door te nemen, maar op dat moment 
sloeg ik stalen nagels in de vloer om de 
profielen vast te zetten. De stalen nagels 
waren oud en dan kunnen ze weleens 
afbreken. Op dat moment gebeurde dat dus ook en precies tegen mijn voortanden... 
tand gebroken! Balen, maar de tandarts stond erbij en schrok ook. Ik mocht de 
volgende dag naar zijn oude praktijk in Den Haag komen om het stukje tand te laten 
maken.” Een typisch geval van een geluk bij een ongeluk!

meerdere werken die wij voor de  

familie ladrak hebben uitgevoerd. 

slagerij l.j den elzen 
in den Hoorn.

2006

2007

Pand slootweG

twee uitbreidinGen 
aan Het limbaHout

bedrijFsuitje bij  
90-jariG jubileum

Wij hebben twee ruime uitbreidingen  
aan het Limbahout gebouwd. Voor beide 
woningen is er de begane grond en  
verdieping vergroot. Na oplevering was 
er nauwelijks verschil tussen de bestaande 
woningen en de uitbreiding zichtbaar.

Wij hebben dit pand in 1926 gebouwd. Het gezin van 
slager den Elzen telde maar liefst 16 kinderen en is in
1952 naar Australië geëmigreerd. De slagerij wordt tot 
1990 voortgezet door slager Slootweg. In 2006 en 2008 
hebben wij het dak gerenoveerd.
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2008-2017

2008

2009

2010

van Herwijnen outdoor store aan de dorPsstraat 59

nieuwbouw en verbouw lamboo rePair en mediCal

uitbreidinG woninG 
voor Familie  

d. klauCke aan de 
dorPsstraat 164

De Dorpsstraat 66, het oudste pand van Zoetermeer. Hier vestigde zich onder meer 
een klokkenmaker, slager en boekhandelaar, maar tegenwoordig is Van Herwijnen 
Walking & Outdoor gevestigd in het pand dat stamt uit 1590. Honderden jaren later, 
in 2008, verbouwde Gebroeders Huurman de gevel van het winkelpand. De volledige 
entree is van A tot Z aangepast. Van de luifel tot het gebruik van natuurstenen bij de 
onderpui. “Wij zijn hier nog steeds super tevreden over”, vertelt Dennie van Herwijnen, 
de vijfde generatie van de familie Van Herwijnen. “Het was een leuke uitdaging voor 
de medewerkers van Gebroeders Huurman, omdat het zo’n oud pand is. Ze kwamen 
weleens verborgen 
problemen tegen die 
ze van tevoren niet 
hadden verwacht, 
want er zijn natuurlijk 
geen bouwtekeningen 
meer uit 1590. In het 
verleden hebben ze een 
keer een verzetskrant 
achter de muur en een 
muurtekening ontdekt.” 
Tijdens de werk-
zaamheden kwam er 

mijn vader wim op de solex tijdens het bedrijfsfeest die we 

op scheveningen met een speurtocht hebben afgesloten.

geregeld een oudere man langs voor een praatje, vertelt Dennie. “Hij 
stond altijd te ouwehoeren met die gasten, dan zeiden ze: ‘En nu ga 
je verder lopen, want we zijn je zat en moeten weer aan het werk’. 
Het is een oud-Zoetermeerder, een beetje een dorpsgek. Misschien 
moet ik hem niet zo noemen, want wie weet is het wel familie van 
een van die gasten...” 

Familie Lamboo is al vele jaren een trouwe klant. In 
2010 hebben wij in drie fases de bedrijfspanden aan 
de Koperstraat ingrijpend verbouwd en uitgebreid. 
De eerste fase was de nieuwbouw van een milieu-
vriendelijke spuiterij voor Lamboo Repair. Nadat de 
nieuwbouw gereed was hebben wij een bestaand be-
drijfspand aangepast en is er een modern kantoorpand 
gemaakt voor Lamboo Mobile Medical. De uitvoering 
van dit enorme project is in een bouwteam tot stand 
gekomen. Nadien is Lamboo Mobile Medical nog met 
twee nabijgelegen bedrijfspanden uitgebreid en wint 
het bedrijf in 2016 de Zoetermeerse innovatieprijs.
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2012

2013

renovatie boerderij Familie Henneken aan de 4e stationsstraat 481

“Tijdens de renovatie van boerderij Henneken hebben we de kapconstructie recht 
gezet. De gehele boerderij met kap was fors gezakt en is ongeveer 15 centimeter 
rechtgezet. Met behulp van een kelderwind hebben we centimeter voor centimeter 
de kap teruggezet. Dat de hele monumentale boerderij vervolgens aan het piepen en 
kraken was, zorgde wel voor de nodige schrik!” Hilly reageert: ,,Wij waren het wel 
gewend, maar zij niet. Een hoek moest zelfs 19 centimeter worden opgehoogd, dus 
toen stribbelde het pand echt tegen. Nu is het veel stiller hoor! Wij waren verbaasd dat 
er geen ruiten sprongen, omdat het enkel glas was. Dat is gelukkig niet gebeurd.” De 
renovatie van de boerderij begon rond april en duurde tot het eind van het jaar. “Ze 
begonnen in hun blote bast, daarna met een regenjas aan en daarna met de winterjas 
aan”, vertelt Hilly. “Tijdens de bouwvak is mijn man Aad met vrienden, familie en 
kennissen verder gegaan, zodat de jongens na de vakantie meteen verder konden.”

nieuwbouw oosterkerk aan Het oosterHeemPlein 320

eerste paal in januari 2012.

“Tijdens de bouw van de Oosterkerk was er een  
vrijwilliger met de respectabele leeftijd van 80 jaar actief”,  
herinnert Andre van Rijn 
zich nog. “De beste man 
liep op krukken en kwam 
nog steeds helpen met de 
slangen van de vloer-
verwarming te leggen.”

In 2010 besluit de Protestantse Gemeente Zoetermeer om een kerk in het cen-
trum van de nieuwe wijk Oosterheem te bouwen. Het ontwerp van architect 
Roos en Ros wordt met aannemer Huurman, installatiefbedrijf Van Dorp en 
het projectmanagement gerealiseerd. Dit vormde een enorme uitdaging voor 
Gebroeders Huurman, niet eerder hebben zij een werk met deze omvang en 
moeilijkheidsgraad voltooid. Op basis van de globale uitwerking door de 
architect is in samenwerking met Huurman in het bouwteam veel details en 
‘bouwknopen’ opgelost opdat de uiteindelijke architectonische ambitie ge-
haald kon worden. Dit heeft geleid tot een fraai en hoogwaardig resultaat bin-
nen tijdsafspraak en taakstellend budget. Na oplevering in het voorjaar 2014 
is de nodige service verleend door Gebroeders Huurman, waarbij zij zich 
steeds betrokken tonen om zich verantwoordelijk te voelen voor de nazorg.

Namens het projectmanagement en directie, Peter Schoonen en Taco Duijf



2013

2013

tijdens de bouw van de oosterkerk

Pensioen  
CHris Huurman

Blomsma is een prachtig bedrijf en heeft met Signs en Safety 
specialistische kennis gecombineerd met de eigen producten. Wij 
hebben in het bedrijfspand het kantoor verbouwd en uitgebreid.

2014 verbouw kantoor 
voor blomsma
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2014

2015

2015

verbouw kantoor Gebra 
aan de ierlandlaan 10

nieuwbouw Paviljoen aan Het niColaasPlein

renovatie winkelCentrum de vijverHoek

Al jaren lang lag op het terrein van de voormalige rioolzuive-
ring aan de Rokkeveenseweg een bijzonder stukje cultureel 
erfgoed van Zoetermeer te wachten op een nieuwe bestem-
ming: de spanten van het oude station Soetermeer-Zegwaart uit 
1907. Tot 1938 deden de spanten dienst toen passagiers op het 
perron van station Soetermeer-Zegwaard op hun trein stonden 
te wachten. Na dat jaar namen bussen de taak over van de trein 
en werd het station gesloten. Nog even deed het station dienst 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, en ook later tussen mei 1951 
en mei 1952, maar hierna werd het station definitief gesloopt. 

“De stationsspanten werden verkocht aan bouwbedrijf Overde-
vest”, vertelt Botine Koopmans van de Gemeente Zoetermeer. 
“Daar zag de bekende Zoetermeerse margarinefabrikant Huug 
Brinkers ze liggen en hij kocht ze samen met spanten die van 
een oude hangar afkomstig waren met het idee dat ze ooit wel 
eens van pas zouden komen.” De stationsspanten kregen rond 

Wij hebben in 2012, 2014 en 2016 meerdere verbouw- en onder-
houdswerken uitgevoerd aan het kantoorpand van Gebra gelegen 
aan de Ierlandlaan. Ik herinner mij de prettige gesprekken met de 
heer H. van Dorst over de verschillen en overeenkomsten in de 
veranderende markt van de bouw en de winkeliers die aangesloten 
zijn bij Gebra. Dit heeft zeker mijn bestuursfunctie bij de regio van 
Bouwend Nederland op positieve wijze beïnvloed.

Met de nodige aanpassingen aan de 
bestaande constructie is een geheel 
nieuwe uitstraling aan het winkel-
centrum gegeven. Op basis van  
de ontwerp-perspectieven hebben  
wij het bouwplan uitgewerkt en  
vervolgens de renovatie uitgevoerd. 
De winkels zijn tijdens de bouw open 
gebleven. Het winkelcentrum heeft 
met Aquaflor, de nieuwe locatie van 
de Hoogvliet en vishandel Toet een 
geweldige nieuwe uitstraling.

1954/1955 een plek in de nieuwe bedrijfshal aan de Bijdorp-
laan. In 1947 had Brinkers in het voormalige pand van melk-
handel Zeelandia aan de Dorpsstraat een glasverwerkingsbe-
drijf opgericht, de NV Hardglas. De fabriekshal, die Pieterman 
Hardglas al eerder had verlaten voor een nieuw gebouw op het 
industrieterrein Lansinghage, bleef leeg achter aan de Bijdorp-
laan. In 1995 werd de hal gesloopt. Gelukkig was de sloop niet 
het einde van de stationsspanten. 
Het vinden van een nieuwe bestemming viel niet mee. Toen 
deed zich onverwacht een prachtige kans voor. Aanleiding was 
het succes van “Zondag in het Park”, een initiatief van Terra 
Art Projects in 2014. Het idee ontstond om op de plaats van de 
gesloopte Nicolaasschool een overdekt paviljoen op te richten 
en daar de spanten voor te gebruiken. Aldus geschiedde, zij het 
dat er maar voor drie spanten ruimte was. Misschien kan het 
paviljoen ooit verlengd worden; er zijn nog genoeg spanten 
over. Je waant je nu al bijna op het oude treinstation!
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2016

2017

nieuwbouw woninG voor Familie knePPers

verbouw woninG Familie meijer aan Het koraalrood

Ons teAm In 2017

v.l.n.r. wim Huurman, kitty Huurman, jeroen Huurman, andre van rijn, bob janmaat, martin verdoes,  
rik spoorendonk, mirte loogman, Hans van veen, michael michon en robbin kooreman.

Deze nieuwbouw woning 
aan de Rokkeveenseweg 
Zuid is ontworpen door 
architect Jan Huurman. 
Martin Verdoes heeft de 
houtskelet-bouw elemen-
ten van de verdieping zelf 
gemaakt en gemonteerd. 
Vanwege de dakhelling 
konden deze niet in de 
fabriek worden gemaakt.

Wij hebben de 
trapopgang voor de 
heer Meijer vergroot. 
Na een ingrijpende 
verbouwing geeft een 
mooie eiken trap met 
verlichting toegang 
tot de woonkamer. 
Het ontwerp met 
detaillering is door 
familie Meijer zelf 
bedacht.
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overiGe bijZondere ProjeCten

nieuWbouW vAn tWee villA’S in rotterDAM voor fAMilieS Krielen en vAn Der velDen

nieuWbouW KerK in benthuizen Met GräPer b.v.

nieuWbouW WoninG Met tWee GArAGeS  
voor fAMilie M. PoSt in berGSchenhoeK

verbouW WoninG fAMilie PorSKAMP  
AAn De KeizerSGrAcht in AMSterDAM

bouW 24 GArAGe voor viDoMeS in Meerzicht
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nieuWbouW WoninG  
fAMilie A. verMeulen Met GräPer b.v.

verbouW WoninG voor  
fAMilie KonGelStAD in De MeerPolDer

nieuWbouW WoninG  
fAMilie l.P. Scholten in PiJnAcKer

fySiotherAPie PrAKtiJK 
AAn De 2e StAtionSStrAAt zorGboerDeriJ in hAzerSWouDe DorP

nieuWbouW WoninG 
fAMilie J.W. vAAnDrAGer in leiDSchenDAM

overiGe bijZondere ProjeCten
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dankwoord  
JerOen HuurmAn

Bronnen:

•	 De	heer	Y.	de	Vree	-	Foto	Zoetermeer	op	voorpagina

•	 HGOS		-	’t	Segen	Waert	(o.a.	jaargang	34,	aflevering	1)	maart	2015

•	 HGOS		-	historische	straten

•	 HGOS		-	foto’s	uit	archief	en	tekst	van	interview	met	D.	Huurman

•	 Zoetermeer	zoals	het	was	-	W.J.	Veldhuizen

•	 Mevr.	B.	Koopmans	-	artikel	Paviljoen	Nicolaasplein

•	 De	heer	K.	Schra	-	foto	Stationsstraat	106,	nota	en	contract

•	 De	heer	O.	van	der	Vorm	-	verhalen	en	rekening	1916	

•	 De	heer	T.	Hayes	-	foto’s	en	interview	Brinkers	en	C.	Huurman	

•	 De	heer	R.	van	Hoeven	-	interview	Dorpsstraat	57

•	 De	heer	P.	Cammeraat	-	foto’s	

•	 De	heer	J.	den	Hertog	-	artikel	Rijn	den	Hertog

•	 De	heer	C.	Kraal	-	foto’s	van	familie	Huurman	en	verhaal	Den	Hoorn

•	 Mevr.	B.	Breugem	-	anekdotes	en	foto’s	familie	Huurman

•	 	De	heer	J.	Huurman	-	verhalen,	tekeningen	en	foto’s	van	architect	

ome Dik

•	 De	heer	J.	Christ	-	Beheerder	Het	Kruispunt

•	 De	heer	J.	Riegen	-	film	en	afbeeldingen	De	Regenboogkerk

•	 Fam.	Drapers	-	artikel	Gebroeders	Huurman	en	interview

•	 De	heer	T.	Duijf	-	artikel	

•	 	Oud	medewerkers	-	Chris	Huurman,	Jan	Rienties,	Gerrit	van	Veen,	

Jan	Switzar	en	Zier	Harteveld

•	 	Vele	foto’s	en	teksten	van	familie,	collega’s,	relaties	e.d.	die	ik	niet	

bij naam heb genoemd.

U heeft onze 100 jaar bouwgeschiedenis in woord en beeld gezien.  
Natuurlijk is het onmogelijk om ieder project te tonen en heb ik keuzes  
moeten maken. Al onze bouwprojecten, opdrachtgevers, (oud-)medewerkers  
en collega (onder)aannemers maken deel uit van ons verhaal. Het verhaal  
waar wij trots op zijn en waar wij nog lang over zullen napraten. 

Ik wil graag iedereen bedanken die geholpen heeft bij de totstandkoming  
van ons magazine en de organisatie van het feest. 

Hiermee komt mijn rit door Zoetermeer met u helaas ten einde. Ik hoop  
dat ik u veel (nieuwe) herinneringen over onze bouwwerken heb kunnen 
meegeven. Wij gaan in ieder geval enthousiast door met bouwen aan  
de toekomst van Zoetermeer!

Jeroen Huurman
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