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Beste lezer, 
 
We hebben een reactie gekregen van een deelnemer aan onze fietstocht, die wij u niet willen onthouden. 
Hieronder treft u zijn bijdrage aan: 

…Vrij onverwacht kreeg ik de gelegenheid met de molenfietstocht mee te gaan. Om 10.00 uur konden we 
na een kopje koffie bij het Nieuwe Huis met zeven gasten naar molen De Hoop vertrekken. Daar stond een 
kleine delegatie klaar om wat over de (geschiedenis van) molen te vertellen. Koffie met molencake werd 
intussen gepresenteerd. Daarna ging het naar molen De Haas in Benthuizen. Daar leek het of voor ons 
speciaal de wieken voorzien werden van zeilen zodat ze gingen draaien. Het bleek dat er les werd gegeven 
aan aspirant molenaars. De molenaar had ook hier een duidelijk verhaal over deze oude molen. Toen op 
naar de molen Zelden van Passe met een korte sanitaire stop bij het Geertje (goed gastheerschap!) De rit 
naar deze molen was een aardig stukje fietsen, maar dat was door afwisselend landschap juist wel mooi. 
Het hek aan het begin van het pad naar de molen, was voor ons opengezet. Ook deze molenaar (bleek 
later een onderwijzer te zijn) had een goed en op humoristische wijze gebracht verhaal. Nu ging de tijd 
echt wel dringen als we het op twee en een half uur wilden houden. Dat ging vandaag niet , voor de 
meesten van ons werd het drie en een half uur. De deelnemers waren door Kees D. tevoren op de hoogte 
gesteld dat het uit zou lopen. Niemand piepte er tijdens de rit tussenuit. 
Conclusie een prachtige fietstocht die met iets meer discipline op de locaties, een blijvertje zou moeten zijn 
voor volgend jaar. En ikzelf? Moe maar voldaan? Nee, moe en aardig kapot. Maar dat had ik er graag voor 
over. 

 
Kees Doodeman, Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 
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De herberg 
 
In vroeger tijden toen struikrovers en ander gespuis reizigers in de nacht overvielen kozen velen van hen 
voor een overnachting in stad of dorp. Dat deden ze dan in een herberg, een kleinschalig bedrijf waar men 
tegen betaling kon slapen, eten en drinken. Ook was er de mogelijkheid voor de mensen die onderweg 
waren om daar hun paarden en koets stallen. In de gelagkamer konden ze dan van een maaltijd en een 
pintje genieten. Een plukje pruimtabak hoorde er ook bij. Hiervoor had de waard die de herberg beheerde, 
een kwispedoor midden in de gelagkamer staan waar de kauwers hun speeksel of pruim in spuwden.  
Meestal ging het mis waardoor het rondom de spuwpot een vuile boel was. Was het in de pot dan luidde 
een bel. Er werden ook wel wedstrijden gehouden wie het eerste de bel vijf keer kon laten klinken. De 

bewoners van dorp of stad kwamen ook 
in de herberg samen om een drankje te 
pakken en om er handel te drijven. 
Politieke groepen verspreiden er hun 
politieke gedachtengoed. Als het gezellig 
was dan bleef iedereen tot laat in de 
avond. De genuttigde hoeveelheid alcohol 
was vaak de oorzaak van fikse ruzies en 
vechtpartijen. De schout en zijn rakkers 
werden dan geroepen om de zaak te 
sussen of de raddraaiers in het cachot te 
gooien. Voor reizigers die verlaat en voor 
een gesloten stadspoort kwamen, 
bouwden de steden in de middeleeuwen 
stadsherbergen buiten de muur. In 
dorpen was de herberg heel lang de enige 
openbare gelegenheid.  

Isack van Ostade, Reizigers voor een herberg,1646.  
Detailgegevens. Rond de herberg heeft zich een bont gezelschap verzameld. (Mauritshuis) 

Zoetermeer
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Herberg en Raadhuis De Jonge Prins in 
Zegwaart. 
 
Ook Zegwaart en Zoetermeer hadden hun 
herbergen. Reeds in geschriften uit de 
zestiende eeuw kwam de naam van de 
Jonge Prins in de Dorpsstraat voor. 
Reizigers uit de richting Den Haag konden 
over de brug aan het begin van de 
Dorpstraat de Rode, later Gouden Leeuw 
vinden, waar ze een slaapplaats konden 
krijgen. Ook paard en koets kon men er 
stallen. Verderop had je aan de 
Leidsewallen nog het Hof van Holland 
waarvan men de resten onlangs nog 
archeologisch heeft onderzocht. In het 

midden van de Dorpsstraat vlak bij de hoek met de molenweg was herberg de Witte Zwaan. Een forse 
brand, eind 19e eeuw vernietigde de inmiddels tot koffiehuis omgebouwde zaak. Het verhaal gaat dat een 
deel van de Zegwaartse bevolking de wijnkelder had geplunderd en laveloos rondliep. Als we nog even 
doorlopen dan komen we via de Schinkelweg bij de “Horre” waar we de luis in de pels vinden. Een niet al 
te hygiënische herberg. Hier logeerden zwervers en na de val van Napoleon, ontslagen soldaten die waren  

gaan zwerven. Al deze herbergen zijn 
inmiddels verdwenen of hebben een 
andere bestemming gekregen. Toch is er 
in 2019 een nieuw herberg gebouwd en 
wel tegen de Oude Kerk aan. Niet zozeer 
een slaap en drankgelegenheid maar wel 
een plaats voor culturele, kerkelijke en 
andere activiteiten. De nieuwbouw is 
inmiddels in gebruik genomen. 
 
Is uw interesse voor de herbergen 
gewekt dan noem ik nog een artikel van 
het Historische Genootschap in het 
Seghen Waert 2014, nummer 33-3. 
 
Herberg en Raadhuis De Gouden Leeuw 
in Zoetermeer. 

Frans v.d. Leeuw 
Foto’s: Historisch Genootschap Oud Soetermeer 
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Agenda september 2021 
Woensdag 1 september 
Wandeling de J. van Oosteromroute Dorpsstraat - vertrek HGOS Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

 
Dit is een hele speciale wandeling. Als eerbetoon aan de in 2019 
overleden J. van Oosterom, een van de grondleggers van de 
Stadsgidsen, hebben wij een wandeling samengesteld door het 
oude Dorp, die een link met Jacques hebben. En dat zijn er heel 
wat! Ook de anekdotes die daarbij horen, zullen wij u niet 
onthouden. 
 
 
 
 
 

Zaterdag 4 september   
Wijkwandeling Seghwaert – vertrek bij Buurtvereniging Seghwaert, Gaardedreef 169, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

 
Als u aan deze wandeling meedoet, wel goed de gids in de gaten 
houden, want verdwalen gaat makkelijk in deze wijk. U zult 
verrast zijn van de diversiteit in architectuur en over het vele 
groen in deze wijk. Woonerven, hofjes, dreven, alles vindt u in 
Segwaert. Alleen geen lange rechte straten. Dat maakt deze wijk 
ook zo intiem. Start en finish zijn in het Hof van Segwaert, ooit 
perenboomgaard, nu een stadslandbouwbedrijf, gerund door 
vrijwilligers. 

Woensdag 8 september   
Wandeling Rondom de Dobbe – vertrek Museum De Voorde, Zuidwaarts 2, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

 
De Dobbe ligt precies op de scheidslijn tussen Oud en Nieuw 
Zoetermeer. Ook twee verschillende werelden: Het dorp en de 
Stad. Al wandelend rondom deze plas, neemt de gids u mee 
naar Zoetermeer van weleer, maar laat u ook kennismaken met 
het Zoetermeer van nu. 
 
 
 
 

 
Woensdag 15 september 
Wandeling De Horre/Schinkelwegroute – vertrek HGOS Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

 
Schinkelweg met bushalte Citosa bij de oude losplaats; links Den 
Hoorn nr. 3, nr. 1 en Schinkelweg nr. 77 en lager. 

 
Alleen oud Zoetermeerders kennen nog “de Horre”. Een 
buurtschap tussen de Schinkelweg en de Bleiswijkseweg, wat 
enkele tientallen jaren geleden, volledig zelfvoorzienend was. En 
groot deel van de huizen is er nog en de gids vertelt u alle ins 
en outs van dit buurtschap. Ook laat hij u de interessante 
panden aan de Schinkelweg zien, waaronder het pakhuis van 
Verheul, waar in de 2e Wereldoorlog  een hele verzameling aan 

                                                             surrogaatproducten werd gemaakt. 



Woensdag 22 september  
Wandeling de zuivelroute – vertrek HGOS Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. Na afloop een kopje koffie/thee. 

 
“Zoetermeer Boterstad ” Dit predicaat heeft decennialang onze 
stad gesierd. En niet voor niets. Waarom werd Zoetermeer nou 
zo beroemd om z’n boter? En wie waren nou die grote 
boterbaronnen? De wandeling voert vnl. door de 1e 
Stationsstraat, de Boterstraat. Ook brengen we een bezoek aan 
de Pelgrimskerk, die bij vele Zoetermeerders beter bekend 
stond als de Boterkerk. 
 
 
 

 
Wellicht ten overvloede verwijs ik u naar onze website: https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/.  
Op deze site staan de “spelregels” voor onze fiets-, koets-, wandel- en vaartochten uitgebreid beschreven 
die we nog in 2021 gaan houden.  
Uiteraard worden onze activiteiten ook in het Streekblad, Zoetermeers Dagblad en op de website van  
https://www.zoetermeeractief.nl/ gepubliceerd. 
 

Niek Thoen 
_______________________________________________________________________________________ 
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   
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