
 
 
 
Beste Nieuwsbrieflezer,  

 

Al weer de laatste Nieuwsbrief van 2022. Dit keer helemaal in het teken van Sinterklaas. Gezellig, om dit 

met de hele familie te vieren. Wist u trouwens dat u ook een leuke familiewandeling door Zoetermeer bij 

ons kan boeken? Een deskundige gids zorgt er voor dat u interessante feiten en achtergronden hoort en 

ziet over onze stad Zoetermeer. Misschien een leuk Sinterklaas- of kerstcadeau? 

Zoals ook al in de vorige Nieuwsbrief vermeld, zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2023 bij ons weer 

begonnen. Hier zitten leuke nieuwe fiets- en wandeltochten bij. Uiteraard gaan we ook weer los met onze 

boottochten. Houd onze website in de gaten! 

En…, twijfelt u nog steeds of u ook Stadsgids wil worden, bel of mail mij even. Ik vertel u alles over deze 

leuke hobby. 

 

Rest mij alleen nog u een hele leuke Sinterklaas en goede kerstdagen toe te wensen. 
 

Kees Doodeman 
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 
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Gilde Stadsgidsen wenst u een fijn kerstfeest en een gezond 

2023 

                  

December 
Sinterklaas (hier vertolkt door Bram van der Vlugt tijdens Het Feest van Sinterklaas in 
2007). 
 
Deze maand vieren weer feest in Nederland en dus ook in Zoetermeer. De verjaardag 

van Sint Nicolaas en dat gaat al eeuwen zo. Toch is de goede Sint een paar honderd 

jaar geleden een tijdje uit zicht geweest. Tijdens de reformatie mochten protestanten 

niet meer aan heiligenverering doen. Zelfs de koeken met de afbeelding van een ruiter 

mochten niet meer. Sint Nicolaas werd daar het slachtoffer van. In die tijd mochten 

heilige Roomse uitingen niet meer zichtbaar zijn. In Nederland bleef in tegenstelling 

tot andere landen gevierd worden . Het werd zelfs steeds intenser. Sint Nicolaas 

verloor zijn religieuze betekenis maar hij bleef wel de man die op 5 december de 

cadeautjes bracht. Maar de Nederlandse fantasie kende geen grenzen. Het paard deed zijn intrede dat 

bekend werd als het vervoermiddel van Sint Nicolaas. De Sint bleef op de achtergrond tot ongeveer het 

midden van de negentiende eeuw. Toen verscheen de Sint weer in volle glorie als bisschop. Daarbij kwam 

ook het opvoedkundige van de persoon weer naar voren. Duidelijk werd dat bijvoorbeeld in het liedje “wie 

zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.” Grote invloed op de veranderingen had de Amsterdamse 

onderwijzer Jan Schenkman, die we ook kennen van de introductie van de helpers van de Sint. Als deze 

nieuwsbrief uitkomt is Sint Nicolaas alweer in het land en kunnen we opnieuw aan de pepernoten, de 

marsepein, chocoladeletters en marsepein. Maar dan zijn we nog niet klaar met het feesten. We hebben 

ook nog kerstmis en Nieuwjaar in de laatste week van december. Zoetermeer is geen uitzondering, ook 

hier is Sinterklaas welkom en wordt zijn verjaardag gretig gevierd. De stadsgidsen wensen u een plezierig 

sinterklaasfeest. 
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Sinterklaasweetjes: 

De populaire chocoladeletters werden vroeger in de kloosters gebruikt om kinderen te leren lezen. Hadden 

ze een woord goed dan mochten ze de letters opeten. 

 

Goed heiligman is een verbastering van goet-hylic-man (goed huwelijksman). Sint kreeg die naam omdat 

hij wonderen verrichtte. 

 

Marsepein en speculaas waren vroeger lekkernijen die je aan je geheime liefde gaf. 

 

Het zetten van de schoen is een oud Sinterklaasgebruik. De armen mochten in de 15e eeuw hun schoen in 

de kerk zetten. Rijke burgers stopten er geld in dat werd verdeeld onder de armen. Stoute kinderen kregen 

vaak een zakje zout of een roe in hun schoen 
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De jaartaltegels in de Dorpsstraat 
Vorige maand stond in onze Nieuwsbrief een artikeltje over de jaartaltegels in de Dorpsstraat. En wat blijkt, 

er staat een foufieve tekst bij het jaartal 985. Onze gids Kees de Jong merkte terecht op dat de bewerkte 

paal niet in 985 is opgegraven maar in 1985. Uiteraard heb ik deze omissie door gegeven aan Marijke 

Helsoot van indebuurt/Zoetermeer. 
 

985  

Heel vroeger bestond dit gebied uit veengrond. Uit een toenmalige put werd klei opgegraven 

om de grond vruchtbaar te maken. In die put werd een bewerkte paal gevonden die dateert uit 

het jaar 895. In 1985 is de paal opgegraven, i.p.v. 985. 
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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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