
 
 
 
Beste Nieuwsbrieflezer, 
 
Ik denk dat u hetzelfde meemaakt als ik, als u onderstaande teksten in Nostalgie 2 leest. Enerzijds o, ja? 
Dat wist ik niet. Leuk om te weten. Aan de andere kant staan er zaken in uit de meer recente historie, die 

we wel wisten maar weer vergeten waren. Bijvoorbeeld de gymzaal in Het Trefpunt en de roltrap van Van 
der Tas Warenhuis. Toen ik in 1969 in Zoetermeer kwam wonen, was de Brinkers fabriek in de Dorpsstraat 

al afgebroken, maar je kon nog heel goed ruiken waar hij gestaan had! 
Wij hebben ons programma voor 2023 bijna klaar. Op papier ziet het er heel goed uit. Nieuwe, verrassende 
tochten en “Gouwe Ouwen”. 

Lijkt het u ook leuk om een aantal keer per jaar uw kennis over de stad, de omgeving of de historie te 
delen met Stadsgenoten, meld u dan aan als Stadsgids. We zijn nu met 9 gidsen en kunnen uitbreiding 

goed gebruiken. Als het u wat lijkt, bel of mail mij. Onder het genot van een kopje koffie vertel ik u alles. 
 

Kees Doodeman 
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 
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Nostalgie 2 
 

In de vorige nieuwbrief hebben we een wandeling beschreven die loopt van de monumentale schoorsteen 
bij de Brinkershof naar de Dorpsstraat. We eindigden bij het oude haventje bij Leidsewallen. Hier voerden 
beurtschippers de grondstoffen aan voor Nutricia en de boterfabriek van Brinkers. Daar werden de 

goederen op vervoermiddelen geladen om hun weg te vinden naar de bestemmingen. Als we de wandeling 
richting Oude Kerk vervolgen dan komen we langs de plaats waar nu kleine bedrijven zijn. Ver in het 
verleden was hier echter de herberg het Hof van Hofland. De fundering werd gevonden bij de 

voorbereidingen van de nieuwbouw. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Leidsewallen staat op het 
gebied van het oude Zegwaart een gebouw dat eind jaren zestig nog als Postkantoor diende. De Oude Kerk 

ertegenover staat weliswaar op Zegwaarts gebied maar behoorde door een overeenkomst in de zestiende 
eeuw tot Zoetermeer. In de hal van de toren ligt de oudste grafsteen van Zoetermeer, die van de priester 
Floris Grijp, overleden in 1557.  Achter de kerk verscholen de oude woning van de koster. We staan even 

stil bij het ere-graf waarbij onze gedachten gaan naar de mensen die kort voor het einde van de oorlog zijn 
omgekomen. Natuurlijk kunnen we niet om het vroegere warenhuis van Van der Tas, heen. Een bedrijf met 

een van de eerste roltrappen. Op dezelfde hoogte de winkel van Groenheyde die met zijn radiowagen door 
het dorp reed als er belangrijke informatie van bijvoorbeeld de luchtbeschermingsdienst was. In de straat 
stond ook de Remonstrantse kerk. Deze godsdienst kende zijn hoogtepunt in de negentiende eeuw. Nog 

iets verder waren de Brinkers fabrieken.  
Brinkers Margarinefabrieken, waar nu Supermarkt 
Hoogvliet is. 
 
Met de toename van het verkeer kon dit bedrijf hier 

niet blijven. De auto’s van bedrijf en leveranciers 
blokkeerden de smalle Dorpsstraat. Brinkers vertrok 
naar een pand op de Bleiswijkse weg. Ook het 

schildersbedrijf van De Kater mogen we niet 
vergeten. De eigenaar rende direct na de Franse 

bezetting naar de toren van de oude kerk en hing er 
zijn in het geheim bewaarde Nederlandse driekleur 

op. Sinds die tijd mocht hij elk jaar als enige de vlag aan de toren hangen. We passeren de graanschuur, 

waar vroeger het graan werd opgeslagen en later tot theater werd omgebouwd. Maar ook dat was geen 
lang leven beschoren. Er zit nu een restaurant in het gebouw.  
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De Zoetelaar mogen we niet vergeten. Nu een 
restaurant maar eerder een school. De kinderen 

begonnen voorin en schoven dan elk jaar verder naar 
achteren. Tot het lokaal bij de sloot en dan naar een 

volgende school die meestal niet in Zoetermeer lag. 
In de eerste dagen van de oorlog was hier een 
noodhospitaal en de daaropvolgende jaren waren 

hier Duitse soldaten gelegerd. De verderop gelegen 
school brengt nog steeds de herinnering terug van 
de terugtrekkende Duitse troepen die het verzet 

aanvielen. Hierbij sneuvelden twee verzetsmensen. 
Zij zijn bijgezet in het ere-graf. Wat je tegenwoordig 

niet meer zal aantreffen is een benzinepomp en een garage in de buurt van woningen. In de Dorpsstraat 
kan je over bijna elk gebouw of plek wel wat vertellen. Laten we er nog een paar bekijken. We mogen dan 
zeker het café van Toon van Fraasen  niet vergeten. In de hongerwinter zorgde hij voor erwtensoep voor 

de voedselzoekers die soms dagen onder weg waren op zoek naar wat te eten. Dichtbij was de door de 
eigenaren van de weegbrug aan de Schinkelweg opgerichte boerenleenbank. Dit was een bank met 

vergunning omdat een groot deel van het gebouw verhuurd werd voor bruiloften en partijen. Later werd 
dit gebouw het feestgebouw Trefpunt. De gymzaal achter het gebouw werd gebruikt voor vele doeleinden 
waaronder de legering en training van gemobiliseerde soldaten. Zo komen we langzaam in de buurt van de 

huidige Stationsstraat waar tegenover het huis van de zichzelf noemende baron Syberg in 1732 stond. Hij 
was een internationale oplichter die beweerde dat hij als alchemist in staat was goud te maken. Hij zou de 

straat daar dan mee plaveien. Maar dan moesten de mensen wel een financiële bijdrage leveren. Hij gaf 
grote feesten waar ook de Zoetermeerse en Zegwaartse meisje op af kwamen. Zeer tot ongenoegen van 
hun vaders die hun kroos met het geweer in de aanslag van het feest haalde.  We zijn nu bij het laatste 

stuk van de Dorpsstraat die door de bewoners het Lagereind wordt genoemd. De familie Roos opende hier 
het eerste warenhuis. Schuin aan de overkant was de botergroothandel van Noordam gevestigd. Dit bedrijf 
zorgde ook voor woonruimte voor hun personeel.  

Er was een steeg met vier huisjes die de Piet en 
Dorasteeg werd genoemd omdat er vier families met 

die voornaam woonden.  
 
Achter deze groene deur ligt de Piet en Dorasteeg. 
 

Rest ons nog de familie Van Well die begin jaren 
dertig met een aantal anderen de groothandel DE 
SPAR (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren 

Allen Regelmatig) heeft gesticht. Er heeft nog een 
tijdje een winkel van de firma in de straat gestaan.  

De Dorpsstraat gaat over in de Schinkelweg die 
inmiddels doorbroken is door de Schoolstraat. Wij gaven u een impressie maar er is nog veel meer te 
vertellen. We hopen dat u nog eens meeloopt met een van onze wandelingen. Die beginnen de eerste 

week van mei. Dan krijgt u nog meer te horen over de Dorpsstraat. 
                                                                                                                              Frans v.d. Leeuw 
                                                                           Foto’s: HGOS / Beeldbank Zoetermeer en Niek Thoen 
______________________________________________________________________________________ 
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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