
  
 

 

        
 
Beste lezer, 
 
Het jaar 2021 zit er over zo’n 31 dagen weer op. Helaas kunnen we dat nog niet zeggen van het Corona 
virus. Toch kijken wij terug op een jaar waarin we in de tweede helft van 2021 nog een aantal 
wandelingen en fietstochten konden organiseren, met als “klapper” de vaartocht in oktober. We konden 
bijna een extra boot inzetten, zo groot was de animo. Uiteraard hopen we met z’n allen dat de pandemie 
volledig onder controle komt en dat we in 2022 weer ons “normale” leven kunnen gaan leiden. 
                                                                                                                                                NT 

GILDE STADSGIDSEN WENST U 

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z1rYmzQ8C9Q Coldplay: Christmas Lights 
  

                
 
Van zandweg tot Boterstraat 

Een zandweg met aan weerszijde een slootje. Denk daar een molen bij en je hebt het decor voor een 
schilderij. Voeg er een kapel en een enkele boerderij bij en dan spreken we van de Kapelleweg. Deze naam 
bestaat niet meer in Zoetermeer. De weg echter wel, maar die heet nu Stationsstraat. Die naam werd 
voorafgegaan door de Molenweg. Toen echter de spoorweg en het station hun intrede deden kreeg de 
oude zandweg zijn huidige naam. De weg werd verder bebouwd, met onder meer de boerderij koe en 
paard. Ook kwamen er fraaie villa’s zoals die van Brinkers, de boterboer.  

Een kerk die een andere kerk in de Dorpsstraat verving en de 
naam van Pelgrimskerk kreeg. Behalve Brinkers vestigden zich 
ook andere boterboeren in de straat. Niet voor niets werd de 
straat de boterstraat genoemd. Toen de kerk nogal schril afstak 
bij de torens van de oude Kerk en de Nicolaaskerk zorgden de 
boterboeren ervoor dat de spits werd verhoogd met een model 
in Amsterdamse stijl. Het aanzien werd hierdoor beter. 
De straat kende veel afwisseling. De eigenaar van een 
rijtjeshuis had een conflict met de gemeente en hij zou bezoek 
krijgen van een ambtenaar. Toen die na weken eindelijk kwam 
was het huis afgebrand en stond er alleen nog een deur. De 
ambtenaar schreef een briefje dat hij de bewoner niet had 
aangetroffen en deed het in de brievenbus van de 
alleenstaande deur.  

Aan het begin van de straat staat een elektriciteitshuisje in de stijl van de Delftse school. Een bouwvorm 
die opgang vond in de jaren twintig van de vorige eeuw en zo’n dertig jaar duurde. Kenmerken van deze 
stijl waren bijvoorbeeld het gebruik van baksteen en een zadeldak. De grote animator van dergelijke bouw 
was de Delftse hoogleraar Grandpré Moliére. 
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Dat leidt ons meteen naar de zes huizen die in opdracht van kaasboer Noordam door architect Jan Dekker 
zijn ontworpen. Dekker was ook een aanhanger van de Delftse School maar gaf er ook een eigen draai 
aan. De huizen waren bestemd voor de kinderen van Noordam maar dat is er niet helemaal van gekomen. 
Natuurlijk is de molen een kenmerk van deze straat. Op de huidige plek stond er al jaren een exemplaar.  

De oude molen brandde in 1897 af. De wieken bleven door de opgaande 
hitte tot het laatst toe draaien. Vrij snel is het weer opgebouwd en levert 
nu weer graan aan bakkerijen en particulieren. 
In 1929 kwam de eerste doorbraak van de Stationsstraat en werd de 
Molenstraat gebouwd. In 1964 kwam de Oranjelaan. In de tussentijd werd 
er in de straat verder doorgebouwd getuige ook de bouw van de 
Pelgrimskerk. We mogen niet vergeten dat er al sinds 1820 de boerderij 
Nabij stond. De bestemming is inmiddels veranderd. Er zit nu 
een  tandartspraktijk van Jamin. Geen snoepwinkel dus. 
Tegenover die boerderij vinden we twee villa’s. In een van hen woonde 
Brinkers, de directeur van de gelijknamige boterfabriek die in de 
Dorpsstraat stond. Later kwam dokter Palthe er wonen. Een van deze 
woningen vertoont kenmerken van de architectonische stijl “um 1800”. 
Deze stijl was een kort leven beschoren aan het begin van de twintigste 
eeuw. De bekende architect Berlage was er een vertegenwoordiger van. 

Een ander interessant gebouw ligt op de hoek met de 
Oranjelaan. Daar stonden eerst twee kapitale villa’s. Die werden 
afgebroken om de doorbraak van de Oranjelaan mogelijk te 
maken. Eind jaren zestig werd er op deze plek een gebouw voor 
makelaardij Hopman neergezet. Nog veel later kwam de 
Rabobank erin en nu staan er een flatgebouw en winkeltjes. Dit 
nieuw gebouw werd onlangs nog door het Architectuur Punt 
uitgeroepen tot gebouw van de maand. 
We steken over en belanden in het volgende deel van de eerste 
Stationsstraat. Dat bewaren we maar voor een volgende keer. 
Dan volgt het volgende stuk over deze interessante en 
belangrijke straat.  
 
 
                                           De Molenaarswoning in Zegwaart 
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Sinterklaas weetje 
Binnenkort is Sinterklaas weer jarig en kunnen we dat hopelijk weer uitgebreid vieren. Gezellig met de 
familie en zonder al te veel maatschappelijke spanningen. Eeuwen terug wisten de mensen niet waar 
Sinterklaas vandaan kwam. Hij was er ineens  en dat was een feestje waard. Half negentiende eeuw was 
het de Amsterdamse schoolmeester Jan Schenkman die een gekleurd knechtje introduceerde. Hij maakte 
ook de tekst van “zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan”. Historisch gezien hadden Spaanse 
vissers wel wat met de heilig Nicolaas te maken gemaakt. Al was het maar door zijn resten te ontvoeren 
om ze uit handen van oprukkende Muzelmannen te redden. Zo werd Spanje het thuisland van de Sint. 
 

Frans. v.d. Leeuw 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Deze Nieuwsbrief krijgt u via de website van Gilde Zoetermeer. Uiteraard is ook daar uw privacy 
gewaarborgd. Mocht u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of u hebt een 
nieuw e-mailadres laat het ons weten en het wordt aangepast, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 
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