
 
 
Beste nieuwsbrieflezers,  
 
Het seizoen 2022 is begonnen. En we zijn heel blij met uw belangstelling. Onze eerste tocht: “Zoetermeer 
in oorlog” op 4 mei 2022 trok 14 deelnemers. En de boottocht op 14 mei, was helemaal uitverkocht. Als u 
geïnteresseerd bent in de boottocht, op zaterdag 2 juli varen we weer. Tip: schrijf u nu alvast in voor een 
plaatsje op de boot. 
In deze nieuwsbrief bieden we u een artikel over architectuur in Zoetermeer. Met name de wandeltochten 
van 28 mei en 1 juni as geven u nog veel meer informatie over dit onderwerp. De gids vertelt u van alles 
over architectuur in en rond de Dorpsstaat en leuker is nog dat hij u de mooie plekjes laat zien. 
 

Kees Doodeman 

Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 
 

Architectonische snufjes 
 
Veel woningen werden in eerste instantie van klei en hout gemaakt. Het waren hutjes waar de bewoners 
droog in bleven. Zeer primitief dus. Toen bouwers en aannemers andere woningen begonnen te bouwen, 
metselden ze stenen op elkaar, zette er een dak op en kon er een gezin in wonen. Om de muren een ietsje 
te verfraaien werden bijvoorbeeld horizontaal geplaatste stenen onderbroken door verticale. Eenvoudige 
versieringen breidden zich steeds meer uit. Niet alleen de muren maar ook de daken gingen er anders 
uitzien. Zo kwam er bijvoorbeeld in later eeuwen een Mansardedak waarbij het onderste deel van een 
zadeldak steiler is dan het bovenste deel waardoor een geknikte vorm ontstaat. Deze vorm werd veel in de 
negentiende eeuw toegepast bij kleine huizen om een ruimere zolder te krijgen. De naam is afgeleid van 
de Franse architect Mansarde. In onder meer de Stationsstraat staan huizen met een dergelijk dak. Om 
nog meer ruimte te krijgen werden er dakkapellen geplaatst. Een raam afgedekt met een plat dakje. 
Bij de Oude Kerk treft men bij de ingang een aantal zuilen aan. Vele zuilen hebben een Griekse afkomst. 
Het zijn Dorische zuilen zonder al te veel versiering, ook niet aan de top. De Grieken kenden ook nog 
Ionische en Korinthische zuilen die wel versiering kenden, waarvan de laatste uitbundig. Bij huizen en 
boerderijen in Zoetermeer kennen we kroonlijsten vaak afgedekt door een Fries als onderdeel ervan.  

In Zoetermeer tref je ook trapgevels en 
klokgevels aan zoals aan de Dorpsstraat 
18, 20 en 22. Deze huisjes stammen uit 
de negentiende eeuw. Op nummer 22 is 
bij de deur een fraaie versiering in de 
vorm van een zwaan. Zo is er op het 
gebied van architectuur veel te zien in 
Zoetermeer.  
Een bijzondere vorm is het eclecticisme. 
Het lijkt of deze mix van stijlen 
willekeurig is toegepast, maar er is goed 
over nagedacht. Aan het oude huis het 
vroegere museum in de Dorpsstraat vindt 
men deze stijl terug. Kijk tijdens een 
wandeling ook eens omhoog, dan zie je 
vaak de mooiste details. Wellicht hebben 
we u met deze enkele voorbeelden 
nieuwsgierig gemaakt. Er zijn velen 

opmerkelijke huizen en gebouwen in Zoetermeer. Teveel om op te noemen. Maar tijdens onze wandelingen 
tonen wij meer. Kijk op onze website wanneer er tochten zijn. U kunt zich dan direct inschrijven. 
 
                                                                                                                             Frans v.d. Leeuw 
                                                                                                                             Foto: Niek Thoen 
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Paardenmarkt in 1796 
 
Boeren hadden voor trekkracht op het land niet de beschikking over pk’s in motoren. Zij deden het in de 
18de eeuw nog met echte paardenkrachten, goedgebouwde zware paarden die in een ploeg door de zware 
klei konden trekken. Ook hadden ze paarden nodig voor hun rijtuigen om op zondag naar de kerk te gaan, 
of om op de derde woensdag in augustus naar de paardenmarkt te rijden. 
Om een geschikt paard te vinden of de eigen paarden te verhandelen moesten de boeren naar de steden 
in de omtrek. Vanaf 1796 hoefde dat niet meer. Vanaf die dag was er een Zoetermeerse paardenmarkt die 
ongeveer 150 jaar lang heeft bestaan. Er zijn een paar verhalen bekend uit de periode 1900-1950. 
 

De avond voor de markt 
 
Op de woensdag in augustus waarop de 
paardenmarkt werd gehouden, stond het 
tot in de middag letterlijk stampvol in de 
Dorpsstraat. Heel wat paarden wisselden 
deze dag van eigenaar. 
De paardenmarkt was altijd een grootse en 
feestelijke gebeurtenis. In de bestrating 
waren ijzeren kokers ingegraven op 
plekken die normaal met een ijzeren plaat 
waren afgedekt. Op de avond vóór de 
markt werden daarin eikenhouten palen 
geplaatst en daardoor werd een dik 
kabeltouw getrokken vanaf de Wallen tot 
bijna aan de Stationsstraat. Daaraan 
werden 's morgens de aangevoerde 
paarden vastgebonden.  

Voor ieder paard moesten de eigenaren een kwartje marktgeld betalen. De paarden kregen allemaal een 
rood stempel op hun hoeven. Het spreekt vanzelf dat rijverkeer dan niet mogelijk was. 
Koekslaan 
Het was een geweldige drukte van boeren en kooplui uit de verre omtrek. De wagens en fietsen konden bij 
particulieren worden gestald; de jongeren verdienden daar wat stuivers aan. De arbeiders kregen die 
morgen vrijaf. De markt moest om twee uur afgelopen zijn. Voor veel kinderen was het een feestelijke dag, 
want er stonden kraampjes met vis en paling en andere zaken maar ook met fluiten en toeters. Als de 
kinderen er daar één van bemachtigd hadden van hun zakgeld, dan was het een herrie van jewelste.  
In verschillende poorten en op achtererven konden de mannen en jongelui hun krachten beproeven met 
koekslaan, waarvoor volop peperkoeken aanwezig waren. De dikke taaie koek moest met een ronde staaf 
in één keer doormidden worden geslagen. Vanzelfsprekend bracht iedereen een paardenmarktkoekje mee 
voor moeder de vrouw. 
De jaarlijkse paardenmarkt op de derde woensdag in augustus trok veel vreemdelingen, heel veel mensen 
uit andere plaatsen, ook woonwagenbewoners en zigeuners die paardenhandel bedreven. Hoewel het bij 
verordening verboden was op die dag sterke drank te schenken, werd hier niet altijd de hand aan 
gehouden en door een teveel aan drank ontstonden dan wel eens relletjes en vechtpartijen. Op 
die dag kreeg de lokale sterke arm altijd assistentie van veldwachters uit naburige gemeenten. 
Na afloop mochten de arbeider in dienst van de gemeente, waaronder Leen Reuneker en Kruithof, met de 
handkar en kruiwagen een enorme hoeveelheid paardenvijgen en andere rommel opruimen. Daarna kon 
het verkeer weer door de Dorpsstraat. Deze was immers tot de komst van de Rijksweg A12 de doorgaande 
weg tussen Den Haag en Gouda. 

Artikel overgenomen uit het boekje “Kleine Zoetermeerse geschiedenissen”. 
Uitgave Historisch Genootschap Oud Soetermeer, https://www.oudsoetermeer.nl/ 

 
U kunt het boekje nog kopen bij het HGOS Dorpsstraat 132. - Foto: HGOS/Beeldbank Zoetermeer 
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