
 
 
Beste nieuwsbrieflezers,  

 

Zaterdag 1 oktober a.s. staat al weer onze laatste tocht van het jaar 2022 gepland. Dan gaan we met de 

fiets langs de plaatsen waar de Watergeuzen ook langs kwamen op weg naar Leiden. Ook doen we de 

Voorweg aan waar de Slag bij Zoetermeer plaatsvond. 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de turfwinning in en rond Zoetermeer in lang vervlogen 

tijden. Van vandaag is de kunst in het Stadshart, waar we ook aandacht aan besteden in deze nieuwsbrief. 

Als u dit jaar met ons mee geweest bent, willen  we u hartelijk danken voor uw deelname. Wij vonden het 

erg leuk en hopelijk  u ook.  

We gaan nu het seizoen evalueren en langzaam aan volgend jaar denken. Als u opmerkingen of tips hebt, 

schroom niet om ons dat te laten weten. 

Kees Doodeman 
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 
                                                                        0-0-0-0-0 

In vroeger tijden 
 

In vroeger tijden toen de zee nog vrij spel had, liep tijdens de getijden het water in en uit het land. Het 

water voerde van alles, maar vooral zand mee. Het gevolg was dat zich zandheuvels gingen vormen die 

steeds verder op het land lagen. Op een bepaald moment lagen deze duinen ongeveer ter hoogte van het 

huidige Ypenburg. Dorpen als Zoetermeer en Zegwaart bestonden toen nog niet. Toch woonden er al 

mensen op de droge plekken in het moeras en rond het Soetermeerse meer. Zij hielden zich bezig met wat 

landbouw en hielden ook dieren. Gevist werd er ook op het meer. In oude beschrijvingen kan je nog 

vinden dat er gesproken wordt over het vissersdorp Zoetermeer. Door het inkomende en uitgaande water 

bleef de grond vochtig. Dit droeg bij aan de vorming van veen dat bestond uit rottende vegetatie dat op de 

grond viel en in de bodem verdween. Een proces van vele eeuwen. Toen er gegraven werd om klei naar 

boven te halen zodat de grond vruchtbaarder werd, kwam ook het veen naar boven. De bewoners lieten 

het vaak liggen waardoor het droogde. Ze maakten er blokken van en kwamen er achter dat het een goed 

verwarmingsproduct was.  

Ze noemden het turf. De kennis breidde zich verder uit en het 

gedroogde veen werd verkocht aan de lakenindustrie in Leiden, de 

jeneverindustrie in Delft en nog andere gebruikers. In feite kan je 

dit de gouden eeuw van de Zoetermeer en Zegwaart noemen. De 

gebieden werden afgegraven en kostbare landbouwgronden werden 

opgeofferd voor turfwinning. Dit werd later ook de ondergang van 

de turfgebieden. Door het opkomen van het grondwater liepen ze 

onder water. Het geld dat verdiend was kon nu weer uitgegeven 

worden aan het droogmaken van de polders. 

Toen het Soetermeerse meer steeds wilder werd en de oevers wegsloegen, vluchtten de bewoners van het 

meer naar de verderop gelegen hoogtes. De plek waar nu de Dorpsstraat ligt. Door de vroege bewoning 

kon men op deze hoogte geen turf winnen. Dat is de reden dat de Dorpsstraat nog steeds hoger ligt dan 

het omringende land.  

Ook mocht er geen turf gestoken worden in de buurt van de 

dijken. Omdat het water van het meer regelmatig buiten zijn 

oevers liep werd in 1614 begonnen met het droogleggen van 

het meer. Inmiddels had het meer al een historische rol 

gespeeld in onze geschiedenis. In 1574 voeren de Geuzen er 

overheen om Leiden te ontzetten. Na de drooglegging beschikte 

Zoetermeer over een groot gebied met zeer vruchtbaar 

grasland. De melk die de koeien leverden werd gebruikt voor de 

boterproductie waardoor Zoetermeer wereldberoemd werd. 

Bijna had de polder nog een rol gespeeld in de oliewinning. 

Uiteindelijk viel de opbrengst tegen en werd het oppompen 

Zoetermeer   
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gestaakt. Zaterdag 1 oktober organiseren de Stadsgidsen een fietstocht met als titel “het ontzet van 

Leiden”. Hierbij doen we plaatsen aan die bij het ontzet van belang waren. De gids vertelt u dan ook wat 

er allemaal gedaan is om het beleg van de stad te breken. Tijdens deze tocht bezoeken we ook boerderij 

het Geertje. U kunt inschrijven via onze website www.gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen. 

Frans v.d. Leeuw 
Foto’s: Wikipedia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u2epD7NEVtA (8.45 min) - Turfsteken een vergeten beroep 
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Kunst in het Stadshart – deel 2 
In onze vorige Nieuwsbrief schreef ik over een viertal kunstwerken die u in het Stadshart kunt vinden. In 

deze Nieuwsbrief is het vervolg met nog eens vier kunstwerken.  

 

De man die vuur geeft (2003). Hier staat het beeld nog in de tuin van ’t Oude 
Huis aan de Dorpsstraat. Het levensgrote beeld dat bezoeker in het Stadhuis-

Forum welkom heet, stelt de kunstenaar zelf voor: Jan Fabre. Het lijkt alsof de 

man net van de sokkel naast hem is gestapt. Op die sokkel kun je een deel van 

een gedicht van Guido Gezelle lezen. Er staat dat de kunstenaar met zijn 

aansteker ‘het vuur’ aan je door wil geven, zoals hij het doorkreeg van anderen. 

Het vuur staat symbool voor inspiratie. Door brons heel goed te polijsten, gaat 

het sterk glanzen en lijkt het bijna op goud. 
 

 

 

 

Joost van den Toorn maakte de aardappelmannetjes in (2008). 

Enorme keien lijken ‘zomaar’ boven op elkaar gestapeld. In werkelijkheid kostte 

het wel wat moeite om ze zo te krijgen. Voordat Zoetermeer zich sterk 

uitbreidde, lagen op deze plek akkers vol aardappels. Van den Toorn verwijst hier 

met de keien naar. De stenen zijn eeuwenoud en komen uit Scandinavië. Van 

keramiek, bekleed met bladgoud, maakte hij er neus, ogen en lippen aan. Door 

de lange neuzen lijken ze op de Japanse Tengu: fabeldieren die demonen 

afschrikken. De aardappelmannetjes staan er dus om ons te beschermen. Aan de 

kant van de fietsbrug heeft de kunstenaar een aantal nagels in het beeld 

geslagen: boven zijn merkteken en daaronder het jaar waarin hij het kunstwerk 

maakte: 2008. Het kunstwerk staat bij bus/Randstadrail Centrum West. 

 

 

 

 

 

Margot Zanstra maakte dit kunstwerk zonder titel in 1980. Op een betonnen 

sokkel staan vier aluminium zuilen, die op hun beurt weer acht kunststof blokken 

dragen. Achter deze blokken zijn spiegels gemonteerd; in de blokken zitten 

boorgaten. Alle onderdelen zijn geometrisch van vorm, waardoor het beeld een 

strakke uitstraling heeft. Door bewust geen kleur te gebruiken, wil de 

kunstenares de kijker vooral op de vorm laten letten. Om diezelfde reden geeft ze 

haar beelden meestal geen titels. Balans en ritmiek zijn belangrijke thema’s in 

haar werk. Die interesse komt voort uit haar eerdere carrière als danseres.  

U vindt het kunstwerk in de nabijheid van de brandweerkazerne. 
 

 

 

 

 

http://www.gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen
https://www.youtube.com/watch?v=u2epD7NEVtA


Welkom (1988) - Op een sokkel staan twee figuren die elkaar omhelzen: een man 

en een vrouw. De vorm is nogal gesloten: er zijn geen uitstekende armen, benen 

of attributen. Daarmee geeft Gerard Brouwer de intimiteit tussen de mensen 

weer. De figuren zijn door de kunstenaar versimpeld, dus niet elk detail is 

zichtbaar. Toch heeft hij het oppervlak van het beeld – de huid - wel levendig 

gemaakt door deze reliëf te geven. Ook de gelaatstrekken zijn wat duidelijker 

neergezet dan de rest. Het beeld staat bij het entree van het Stadhuis aan de 

Engelandlaan. 

                                                                     Niek Thoen 
                      Foto 3 en (aangepaste) tekstfragmenten – Gemeente Zoetermeer  
                                                                                   Foto 1-2-4 eigen foto’s 
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AGENDA – oktober 
1 oktober zaterdag – vertrekpunt: HGOS Dorpsstraat 132 om 9.45 uur voor een korte uitleg 
Fietstocht – Leidens Ontzet 

De tocht begint om 10.00 uur en duurt ongeveer twee uur. We fietsen langs de plaatsen waar in 1574 

historische gebeurtenissen plaatsvonden die uiteindelijk leidden tot de bevrijding van de stad Leiden. De 

gids vertelt u welke rol Zoetermeer hier in speelde. Het is moeilijk voor te stellen dat we gaan fietsen door 

gebied wat toen helemaal onder water stond. 
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______________________________________________________________________________________ 

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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