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Op woensdag 5 februari jl. hadden wij, Stadsgidsen
Zoetermeer en het Historisch Genootschap Oud
Soetermeer, een primeur. Voor de eerst vertoonden
we een diapresentatie en een film in verzorgingshuis De Morgenster. Hier mochten we het spits
afbijten met onze presentatie, die een mix is van de
geschiedenis van Zoetermeer en een
Dorpsstraatwandeling. Het is een goede en mooie
aanvulling op onze activiteiten, van wandelen,
fietsen, koets- en vaartochten, om op locatie iets
over Zoetermeer te mogen vertellen en te laten
zien. De periode, waarover de presentatie gaat,

betreft het:
- Moerassig veengebied (1000 t/m 1300 jaar)
- Landbouw en het afgraven van turf (1300 t/m 1700 jaar)
- Ontstaan van boerendorp (1700 t/m 1950 jaar)
- Boterdorp (1875 t/m 1975 jaar) en
- Groeistad Zoetermeer, start Palenstein (1967 t/m heden)
De Morgenster had alles gedaan om onze
aanwezigheid in goede banen te leiden. Een groot
tv-scherm, met HDMI kabel, stonden bij
binnenkomst al klaar. Even later werd onze spreker
aangekondigd en ging hij van start.
Na ruim drie kwartier, vertoonde het HGOS de film:
- ”De wandeling van mijn opa door Zoetermeer”,
gemaakt door Niek Nieuwenhuizen van de
Filmwerkgroep HGOS. Na afloop van onze
gezamenlijke activiteit kregen we een hartelijk
applaus en we konden terugkijken op een zeer
geslaagde middag, die zeker opvolging zal krijgen.

Zuivel
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Tot het eind van de 19e eeuw werd zuivel in West-Europa vooral beschouwd als een bijproduct van de
veeteelt en kwam het doorgaans slechts ten goede aan de boer en zijn gezin. In de Middeleeuwen werd
Nederlandse kaas naar het buitenland geëxporteerd en vanaf de Gouden
Eeuw (1600-1700) werd Nederland in het buitenland bekend als kaasland.
Door de economische groei steeg halverwege de 19e eeuw de vraag naar
zuivelproducten en begonnen de boeren meer op die vraag in te spelen. De
kleur van de boter was afhankelijk van het binnen of buiten houden van de
koeien. Doordat de koeien 's winters lang op stal stonden, zag de boter erg bleek. De consument hield
echter van de geelachtige kleur van zomerboter, waardoor bij de boeren vraag ontstond naar een manier
om boter te kleuren. De apotheker Lodewijk van der Grinten, die later aan de wieg zou staan van
multinational Océ, begon in 1871 een onderzoek om de boter een aanvaardbare kleur te geven. Zes jaar
later was hij erin geslaagd. De Franse scheikundige Mège-Mouriès ontwikkelde op verzoek van Keizer
Napoleon de derde, een kunstboter voor de Franse troepen om hun brood smeuïger te maken. Later werd
deze boter ook onder het volk populair en margarine genoemd. Bernard Brinkers was de eerste boterboer
van Zoetermeer/Zegwaart die in het begin met een mandje zuivel langs de boerderijen ging. Hij financierde
andere jongelui die hetzelfde wilden. Zo ontstond rond 1900 een bloeiende zuivelindustrie. Veel
leveranciers vestigden zich aan de Molenweg later omgedoopt tot Stationsstraat. In de volksmond werd dit

de Boterstraat genoemd. Kaas werd industrieel vervaardigd maar er bleven ook nog boeren produceren.
Vooral in de veenweidegebieden van Zuid-Holland en Utrecht zijn nu nog
boeren die zelf kaas maken. Zo is er in de buurt van Zoeterwoude, in de
buurtschap De Weipoort, de fraaie, monumentale kaasboerderij uit 1740
van de familie Van Veen. Dit is ook de boerderij van waar de Stadsgidsen
met hun vaartochten vertrekken en ook weer afmeren. Daar kunt u ook iets
van de kaasproductie zien.
Wilt u dat een keer
meemaken, reserveert u dan
nu vast een plaats op de
boot. In mei gaan we weer
varen maar dan bent u in
ieder geval van een plaats verzekerd. We hebben trouwens
in het jaar 2020 ook weer wandelingen die over de
Zoetermeerse zuivel gaan.
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danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw stem.
Op 21 maart a.s. wordt in Delft bij de ING Bank, om 10.30 uur, de uitslag bekend gemaakt.
Tot die tijd zijn wij allen gespannen welk bedrag op de ING cheque staat geschreven.
Uiteraard vertellen wij het u in de volgende Nieuwsbrief.

Het startpunt van elke tocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in de nieuwsberichten (Streekblad)
en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen.
De basisprijs per wandeling of fietstocht bedraagt € 4,00 per persoon, een kopje koffie of thee inbegrepen, mits u
zich heeft aangemeld via bovenstaande website. Zonder aanmelding vooraf zijn de kosten € 5,00 per persoon.
De basisprijs van de koetstocht bedraagt € 18,50 per persoon. Ook hier een lekker kopje koffie of thee na afloop. De
koetstocht Westerpark/Buitenpark begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK te
Zoetermeer.
De basisprijs voor de vaartocht door de Weipoort bedraagt € 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.
Het aanmelden via de website gaat eenvoudig. 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’.
Nieuw dit jaar: Veel tochten zijn uitgebreid met een rondleiding (bv. Heineken, boerderij, natuurtuin, museum).
Eventuele extra kosten vindt u terug op onze website.
Als een tocht onverhoopt niet mocht doorgaan (door te weinig deelnemers of slecht weer), ontvangt u hier een/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 door een e-mail te sturen naar
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

