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Beste lezers, 
 
Hoewel het nog geen 3 oktober is: Leidens Ontzet, blikken wij alvast vooruit op deze bijzondere dag.  
Wat ging er aan vooraf; dat was de Slag bij Zoetermeer op 17 september 1574. Maar er werd niet echt om 
Zoetermeer gevochten. Het gebied werd vanaf 3 augustus door het doorsteken van de dijken onder water 
gezet. Zodoende kon het geuzenleger onder leiding van Boisot en De La Garde een route richting Leiden 
nemen. Dit alles speelde zich af tijdens de Tachtigjarige Oorlog van 1568-1648. Van onze gids hoort u er 
alles over. 
 

Legeraanvoerder De la Garde 

Toen de watergeuzen in 1574 op weg naar Leiden waren om de stad te ontzetten moesten ze in september 
bij Zoetermeer slag leveren met de Spanjaarden. Ze werden hierbij ondersteund door een regiment 
Fransen onder leiding van kolonel De la Garde. Deze officier ontsnapte in 1572 aan de dood toen in de 
nacht van 23 op 24 augustus de katholieken tijdens een bruiloft de Hugenoten massaal uitmoorden. Deze 

gebeurtenis staat bekend als de 
Bartholomeusnacht ook wel bloedbruiloft 
genoemd. De la Garde kende Lodewijk van 
Nassau en nam dienst onder Oranje. Hij 
onderscheidde zich bij het beleg van Alkmaar. Hij 
genoot het vertrouwen van Prins Willem van 
Oranje en werd voor diplomatieke zendingen 
ingezet onder meer naar Frankrijk en Engeland. 
Tijdens de diverse gevechtsacties waar hij bij 
betrokken was viel hij op door zijn moed en 
bekwaamheid. Toen het bij Zoetermeer dreigde 
vast te lopen ging hij naar de Prins en kwamen 
er versterkingen. Na het ontzet van Leiden bleef 
hij in actie en hielp in 1582 de stad Aalst in te 
nemen. In datzelfde jaar kwam hij om bij de 
inname van het kasteel te Vierzel in Noord-
Brabant. De Prins van Oranje vond hem een zeer 
vroom en goed soldaat en betreurde zijn dood 
zeer. Philippe de la Garde werd op statige wijze 
in de St. Joriskapel in Antwerpen begraven. 

 
In Zoetermeer is er een straat naar hem genoemd die ligt in de Geuzenbuurt van de wijk Palenstein. 
 
Wilt u meer weten over het ontzet van 
Leiden en de rol die Zoetermeer daarin 
speelde, schrijf u dan in voor de Leidens 
Ontzet route op woensdag 2 oktober. 
Bijzonderheden over deze fietstocht vindt u 
in de Nieuwsbrief van oktober. 

                                       Frans van der Leeuw 

(foto’s Wikipedia) 
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Nieuwsbrief      

Zoetermeer   



AGENDA 
 

Woensdagochtend 4 september 

Koetstocht – Wilsveenroute – Verzamelen bij 

Stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172 – Vertrek 

10.00 uur.                                                                                                                           

Vanaf de manege gaat de 

koets de Voorweg af tot 

het kleine begraafplaatsje 

in Wilsveen, in de 17e 

eeuw een verboden 

bedevaartplaats. Tot we 

er zijn, krijgt u informatie 

over de turfwinning en de Nieuwe Driemanspolder. We 

gaan terug en rijden rond in het oude Dorpscentrum 

met informatie over het historisch verleden.  

Zaterdagochtend 7 september 

Fietstocht – Westerpark-/Meerzichtroute – Verzamelen 
Station Voorweg bij de Olympus - Vertrek 10.00 uur. 

 Deze tocht is een leuke 
mix tussen historie, natuur 
en architectuur. We starten 
aan de historische 
Voorweg, en doorkruisen 
het schitterende 
Westerpark. Ook de 
gevarieerde architectuur 
van de wijk Meerzicht komt 
aan bod. 

 

Woensdagochtend 11 september 

Wandeling – Zegwaart-/Schinkel-/Horreroute –  

Verzamelen vanaf Dorpsstraat 132 - Vertrek 10.00 uur. 

Wandeling door de 

Dorpsstraat naar het 

begin van de 

Schinkelweg. 

Daarvandaan begint het 

verhaal over buurtschap 

Den Hoorn. “De Horre” was een zelfstandige buurt, die 

met eigen winkels zichzelf kon bedruipen. Kom en 

luister naar de verhalen van de gids, het zal U 

verbazen.  

 

Zaterdagochtend 14 september 

Boottocht - Weipoort - Verzamelen Weipoortseweg 

72a, Zoeterwoude – Vertrek 9.45 uur. 

Via de Weipoortse 

Vliet, de Oude Rijn, de 

Meerburgerwatering, 

de Nieuwe Vaart en de 

Noord Aa varen we 

hoog boven het maaiveld een gedeelte van de route 

dir de Geuzen ooit gingen om Leiden te ontzetten. 

 

Woensdagochtend 18 september 

Wandeling – Twee dorpen “leed” route - Verzamelen 
Dorpsstraat 7 – Vertrek 10.00 uur. 

Door de eeuwen 

heen hebben de 

dorpen Zegwaart 

en Zoetermeer veel 

rampen over zich 

heen zien komen. 

De gids vertelt er 

vele interessante 

bijzonderheden over. 

 

Zaterdagochtend 21 september 

Wandeling – Stationsstraatroute – Verzamelen bij 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 

De gids vertelt u alles 

over deze straat, waar 

de notabelen en de 

boterboeren woonden. 

De blikvanger in deze 

straat is natuurlijk de 

korenmolen. 

  

Woensdagochtend 25 september 
Wandeling – Zoetermeer zuiveldorp – Verzamelen bij 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 

Van 1875 t/m 
1975 werd 
Zoetermeer “Het 
boterdorp” 
genoemd. Dat 
kwam omdat er 
een grote 
zuivelindustrie 

(Nutricia en Brinkers) en zuivelhandel (Noordam en 
Van der Spek) waren gevestigd. Met in  
totaal zo’n 1.750 arbeidsplaatsen betekende dat, dat 
er geen gezin was of het verdiende zijn brood in de 
zuivel. Bekend waren ook de ca. 150 boter-, kaas- en 
eierenboertjes, die in de omliggende steden (Gouda, 
Delft, Rotterdam, Den Haag en Leiden) de mensen van 
zuivel voorzagen.  
 

Zaterdagochtend 28 september 
Fietstocht – Nieuwe Driemanspolder - Verzamelen bij 

Informatiepunt naast Hoeve Kromwijk, of, achter de 
manege Voorweg 135. Vertrek om 10.00 uur. 

 

 
Na 350 jaar landbouwgrond geweest te zijn, ontstaat 
nu een groot recreatie gebied en een 
noodwaterberging. De aanleg daarvan is in volle gang. 
 



 

Delftsche Courant - 30 augustus 1906 
 
Men schrijft ons uit Zoetermeer: Het programma der 

feestelijkheden te Zoetermeer-Zegwaart op Dinsdag 4 

Sept. a. s. ter viering van den verjaardag van H. M. de 

Koningin is definitief vastgesteld en luidt als volgt: ' 

‘s Morgens 9 uur: optocht der schoolkinderen naar het 

feestterrein aan de Vlamingstraat te Zoetermeer; van 

10—12 uur kinderfeest onder leiding van den heer D. 

Th. Schramade, hofartist te Rotterdam ; s namiddags 2 

uur harddraverij van paarden onder den  

man, die nog nimmer prijs of premie gewonnen 

hebben, op den Broekweg te Zoetermeer; daarna 

prijsuitdeeling in de zaal van het koffiehuis „De 

Gouden Leeuw". 's Avonds 8 uur concert onder leiding 

van den heer H. Ulrich, directeur van de Beyersche 

Kapel te Amsterdam, en bioscope-voorstellirvg door 

de Electro Royal American Bioscope Company, 

directeur de heer F. Goeman te Rotterdam, electrische 

verlichting op het feestterrein. Het aantal deelnemers 

voor de harddraverij bedraagt 17. Prijzen zijn ƒ 50, / 

25 en / 10. 

In de op 24 Aug. jl. alhier gehouden 

gemeenteraadsvergadering is definitief besloten tot 

oprichting eener petroleum-gasfabriek. 

 

Delftsche Courant - 4 september 1906 

 

Men schrijft ons uit Zoetermeer: Het bestuur der 

Christelijke School van Zoetermeer en Zegwaart heeft 

in een officieel schrijven aan het bestuur der Oranje-

vereeniging alhier te kennen gegeven, dat het zich niet 

kan vereenigen met het programma der op 4 Sept. a.s. 

te houden feestelijkheden en dientengevolge hunne 

schoolkinderen zich zullen onthouden van de 

kinderfeesten en hebben tevens gevraagd restitutie van 

hun geldelijk aandeel in de kinderfeesten. De 

onderwijzers hebben bezwaar tegen het onschuldig 

vermaak der poppekast van den hofartist Schramade te 

Rotterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in de 
media van Streekblad en Postiljon en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon, een kopje koffie of thee inbegrepen.  
De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon. Ook hier een lekker kopje koffie of thee na 
afloop. De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij Hotel-Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 
2717 LC Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 
172, 2716 NK te Zoetermeer. 
De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. een lekker kopje 
koffie of thee na afloop. De vaartocht begint en eindigt bij de kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 
2381 NG Zoeterwoude – Weipoort. 
Voor de koetstocht en de vaartocht dient u zich aan te melden via de bovenstaande website. Eenmaal op 
de website klikt u op ‘agenda’, vervolgens op boottocht of koetstocht , klik op ‘hier’ om te reserveren en vul 
de gegevens in. Daarna wordt u doorverwezen naar ‘betalen’. 
Als de koets-of vaartocht onverhoopt niet mocht doorgaan (door te weinig deelnemers of slecht weer), 
ontvangt u hier één/twee dagen voor de tocht bericht over. Uiteraard retourneren wij dan uw inschrijfgeld.   
Tochten voor groepen zijn ook op aanvraag mogelijk; stuur hiervoor een aanvraag in naar e-mailadres: 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com. Wij nemen dan graag contact met u op. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl  
 

Krantennieuws uit het verleden, (taal en schrift is origineel)   
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