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Historisch Festival  
Aanstaand weekend van 28 en 29 september vindt het Historisch Festival plaats op en rondom het 

Markplein en het Dobbe-eiland, vol met kraampjes, oude ambachten, een arena met ridder-

gevechten, vogelshows en optredens. Voor het programma, zie: http://historischzoetermeer.nl/ 

 

Oud Soetermeer is 

op zaterdag vanaf 

12.00 uur tot tegen 

18.00 uur samen 

met het Stadsarchief 

en de Bieb aanwezig 

in de grote tent op 

het Marktplein.  

We organiseren 

allerlei activiteiten 

over mannen en 

vrouwen in de 

Zoetermeerse 

geschiedenis.  

Kortom, over het 

dagelijks leven! 

 

Oud Soetermeer, Stadsarchief en Bieb laten daar zien hoe mensen vroeger leefden in Zoetermeer. 

Naast een imposante dame die silhouetten knipt én een sneltekenaar zijn er spelletjes te doen en 

wel honderd foto’s, documenten en een film te bekijken.  

 

Dag in, dag uit leefden de Zoetermeerders met de 

natuur en de seizoenen. Als de zon onderging was het 

pikkedonker, op een tiental lantaarns langs de straten 

na. In huis was er het olielampje op tafel.  

 

Overdag werkten mannen en vrouwen zes dagen per 

week. Zondag was de rustdag, met een of meerdere 

keren de gang naar een van de vele kerken en ’s 

middags familiebezoek.  

http://historischzoetermeer.nl/


 

 

Veel mensen werkten in de landbouw en ze maakten lange dagen, die om 11 uur werden 

onderbroken door de zware klok van de Oude Kerk. Deze aardappelklok luidde om aan te 

kondigen dat de vrouwen op het veld naar huis konden gaan om het warme middageten klaar te 

maken. Handelaren in veelal zuivel ventten hun handel uit in omliggende steden en waren de hele 

dag weg. Middenstanders stonden dag in, dag uit achter de toonbank van hun winkels of 

bezochten klanten. Dienstmeisjes, arbeiders, dagloners, ambachtslieden en notabelen hadden hun 

eigen werk, sociale contacten en gewoonten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom langs op zaterdagmiddag. En sluit gelijk aan bij een wandeling van de Stadsgidsen. Die lopen 

om 13.30 en 15.30 uur in een klein uurtje rondom de Dobbe en vertellen onderweg over Sanne 

van Havelte, zuster Mulder, boter-icoon Brinkers en vele andere bijzondere Zoetermeerders. 

 

 Dorpsstraat 132, 2712 AN  Zoetermeer 

info@oudsoetermeer.nl ;  www.oudsoetermeer.nl 

Open op maandagavond en woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag 


