
          

 
 Beste lezer, 
 

We zijn begonnen!!! 
De kop is er inmiddels af. Het seizoen 2019 van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer is van start gegaan. En de 
weergoden waren absoluut zeer vriendelijk voor ons. 
We zijn begonnen met twee nieuwe fietstochten. Gezien de lovende reacties van de deelnemers, komen 
deze tochten zeker weer terug in ons programma. 
In de maand mei gaan we echt los. We hebben maar liefst negen tochten op het programma staan. Met 
heel veel variatie. Kijk hiervoor op de website, https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ 
Begin mei starten we uiteraard met onze oorlogswandelingen. Dit jaar zijn ze nog specialer, omdat we de 
tocht afsluiten bij het Historisch Genootschap Oud Soetermeer aan de Dorpsstraat 132, waar een mooie 
tentoonstelling is ingericht over Jolly Duck, het Canadese jachtvliegtuig dat neerstortte bij Zoeterwoude. 
We zijn ook verheugd dat we weer gaan rijden met de koets (15 mei) en varen (25 mei). Reserveer snel 
uw plek via onze website, want bij deze tochten geldt echt: Vol is vol. 
 

o-o-o-o-o 
 

Aanloop tot de bezetting van Nederland 
 
In 1933 kwam Hitler in Duitsland legaal aan de 
macht. Al snel begon hij tegen alle 
overeenkomsten in met de herbewapening en 
streefde hij naar uitbreiding van het Duitse 
grondgebied. De Duitse bevolking liep met hem 
weg, omdat hij voor werkgelegenheid zorgde. 
Maar veel van dat werk was gericht op een 
toekomstige oorlog. In 1935 pikte hij het 
Rijnland in. Later volgden Oostenrijk en 
Tsjechië. Telkens onder het mom dat de in de 
bezette landen levende Duitsers beschermd 
moesten worden. Toen hij in 1939 Polen 
aanviel, vonden Engeland en Frankrijk het  
genoeg en verklaarden ze Duitsland de oorlog.  
Nederland hield heel lang vast aan zijn 
neutraliteit. Gezien de internationale situatie 
was dat vrij naïef, maar wij bleven met onze 
rug naar de werkelijkheid staan. Na de Eerste 

Wereldoorlog daalde het defensiebudget en vertrouwden we op onze waterlinie. In de eerste helft van de 
jaren ’30 ging het defensiebudget omhoog, maar toen was de internationale situatie van dien aard dat de 
wapenleveranciers de orders al bijna niet meer 
aankonden.  
In 1936 verkondigde premier Colijn nog dat er niets aan 
de hand was en dat Nederland rustig kon gaan slapen. 
Kort vóór mei 1940 herhaalde minister-president De Geer 
nog eens dat de regering alles in de hand had en er geen 
reden was voor bezorgdheid. 
In Zoetermeer was het niet anders dan in de rest van het 
land. Het leven ging zijn gewone gang en de 
internationale spanningen deden hier niet veel. Wel werd 
er in 1936 een luchtbewakingsdienst opgericht die 
regelmatig oefende. In augustus 1939  mobiliseerde Nederland en werden ook Zoetermeerse mannen 
opgeroepen. Hierdoor kreeg het dorp minder inwoners. Dat werd weer rechtgetrokken toen er een  
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De Christelijk School aan de Dorpsstraat 99 werd door 
de Luchtbeschermingsdienst ingericht als 
noodhospitaal. Later werden hier Duitsers 
ingekwartierd. 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/


eenheid verlichtingstroepen in het dorp gelegerd 
werd. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 schrok 
Nederland - en dus ook Zoetermeer - op door het 
geluid van vliegtuigen die uit het oosten kwamen. 
Iedereen dacht dat de van hakenkruisen voorziene 
toestellen op weg waren naar Engeland. Maar boven 
de Noordzee keerden ze ineens om en werden 
parachutisten in de buurt van Den Haag en de 
vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg 
gedropt. Nederland was in oorlog. De vliegvelden 
kregen de Duitsers echter niet in handen. Bovendien 
verloor de Duitse luchtmacht een aanzienlijk deel van 
zijn luchtvloot. Na het bombardement van Rotterdam 
op 14 mei gaf Nederland zich over. De overmacht was 
te groot. Enkele dagen later kwamen de eerste Duitse 
soldaten Zoetermeer binnen. Op een bepaald moment 

waren hier 1.500 man op een bevolking van 5.000. De bezetting van het dorp was een feit en zou vijf jaar 
duren. 
Wilt u weten wat er tijdens de vijf jaar bezetting in Zoetermeer gebeurde? Loop dan op 1 of 4 mei mee 
met een gids van het Gilde stadsgidsen. Dan hoort u veel wetenswaardigheden over deze moeilijke tijd. 
Hoe u zich kunt inschrijven, leest u onderaan deze nieuwsbrief.    
                                                                                                  Frans v.d. Leeuw 

o-o-o-o-o 
 

AGENDA 

Woensdag 1 mei 

Zoetermeer in oorlogroute; - Wandeling – Verzamelen 

bij Dorpsstraat 7 – Vertrek 10.00 uur.  

De gids vertelt 

wat er zoal 

gebeurde 

tijdens de 

eerste 

oorlogsdagen 

en hoe de 

bewoners 

omgingen met de bezetting. Wat was de rol van het 

verzet en wat gebeurde er na de bevrijding? 

 

Zaterdag 4 mei 

Zoetermeer in oorlogroute; - Wandeling – Verzamelen 

bij Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 

 

Jacob Leendert van Rij, 

opperwachtmeester bij de 

Marechaussee.  

Zijn eregraf ligt vóór de Oude Kerk 

in de Dorpsstraat. 

De gids vertelt wat er zoal gebeurde tijdens de eerste 

oorlogsdagen en hoe de bewoners omgingen met de 

bezetting. Wat was de rol van het verzet en wat 

gebeurde er na de bevrijding? 

 

 

 

Woensdag 8 mei 

Wijkwandeling de Leyens; - Wandeling – Verzamelen 

bij restaurant de Sniep, Broekwegschouw 209 – 

Vertrek 14.00 uur. 

Van Beekhoeve 

uit 1900 

(afgebroken voor 

de bouw van de 

wijk de Leyens). 

De gids vertelt 

o.a. over het 

landbouwbedrijf 

van 33 hectare, 

geëxploiteerd door de familie Jac. Huisman. 

Zaterdag 11 mei 

Dorpsstraat-/Buurtvaartroute; - Wandeling – 

verzamelen bij Dorpsstraat 132 – Vertrek 14.00 uur.       

De gids maakt 

u duidelijk dat 

de vaarten in 

Zoetermeer, 

zoals Leidse- 

en 

Delftsewallen, 

belangrijk 

waren voor de 

zuivelhandel van de boeren. Want er was een heuse 

haven in Zoetermeer. Hoe verliep het dagelijkse leven 

in de oude gemeentes Zegwaart en Zoetermeer? U 

hoort het tijdens de wandeling. 

Duitse bommenwerpers.     (foto’s: Historiek.net)  



Woensdag 15 mei 

Wilsveenroute; – Koetstocht – Verzamelen bij 

Stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172 – Vertrek 

10.00 uur. 

Vanaf de manege gaat 

de koets de Voorweg 

af tot het kleine 

begraafplaatsje in 

Wilsveen, in de 17e 

eeuw een verboden 

bedevaartplaats. Tot 

we er zijn, krijgt u informatie over de turfwinning en 

de Nieuwe Driemanspolder. We gaan terug en rijden 

rond in het oude Dorpscentrum met informatie over 

het historisch verleden.  

Zaterdag 18 mei 

Stationsstraatroute; - Wandeling – Verzamelen bij 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 

 

 

 

 

 

De gids vertelt u alles over deze straat, waar de 

notabelen en de boterboeren woonden en de molen 

staat. 

Woensdag 22 mei 

Polder-/molentocht; Fietstocht – Verzamelen bij  

Zaterdag 25 mei 

Weipoort; - Vaartocht – Verzamelen Weipoortseweg 

72a, Zoeterwoude – Vertrek 9.45 uur. 

Via de Weipoortse 

Vliet, de Oude Rijn, 

de 

Meerburgerwatering, 

de Nieuwe Vaart en 

de Noord Aa varen we hoog boven het maaiveld een 

gedeelte van de route dir de Geuzen ooit gingen om 

Leiden te ontzetten. 

Woensdag 29 mei 

Schinkelweg- en “Horre”route; - Wandeling - 

Verzamelen vanaf Dorpsstraat 132 - Vertrek 10.00 uur.

 
Wandeling door de Dorpsstraat naar het begin van de 

Schinkelweg. Daarvandaan begint het verhaal over 

buurtschap Den Hoorn. “De Horre” was een 

zelfstandige buurt, die met eigen winkels zichzelf kon 

bedruipen. 

Kom en luister naar de verhalen van de gids, het zal U 

verbazen. 

Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur. 
De route gaat richting de Meerpolder en naar Stompwijk. Langs dijk en wetering van 
de Meerpolder naar de afgeknotte watermolens. Koffiestop. Verder naar de 
afgeknotte molens van de Palensteinse polder. Naar keuze van de deelnemers korte 
of lange route terug  

 
 
 
 
 

o-o-o-o-o 

 
 

 

  
 
Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in het Streekblad, 

de Postiljon en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen die sinds 1 april operationeel is. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon en dienen bij de gids te worden betaald, incl. een 

kopje koffie of thee na afloop. 

De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon, incl. een kopje koffie of thee na afloop.  

http://www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen


De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij Hotel-Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2717 LC 

Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK 
Zoetermeer. 

De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. een kopje koffie of thee na 
afloop. De vaartocht begint en eindigt bij kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 2381 NG Zoeterwoude – 

Weipoort. 

U meldt zich aan, voor de koets- en vaartochten via de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen, klik op agenda, 
vervolgens op boottocht of koetstocht, klik op klik hier om te reserveren en vul de gegevens in.  

Mocht door onvoorziene omstandigheden de tocht niet doorgaan, dan zullen wij u uw inschrijfgeld retourneren. 
Indien u een tocht op een door u gewenste dag en tijd wilt houden, voor uw gezelschap, dan is dat mogelijk. Neem 
hiervoor contact op door middel van het “contactformulier” en wij nemen z.s.m. contact met u op. 
Wij zullen tot 1 juni de bestaande mogelijkheid tot betalen ophouden, omdat het een nieuwe betalingsdiscipline is. 

Indien u een probleem ervaart bij het invullen van de bankgegevens op de website, laat het ons even weten en u 

kunt nog op de “oude” manier betalen. De kosten van zowel de koets- als de vaartocht kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL40INGB0009131656 van de Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer – Stadsgidsen onder 

vermelding van de tocht en datum.  
Voor deelname aan een van bovenstaande tochten kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 

stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of telefonisch met ons contact op te nemen, telefoonnummers 06-53103860 of 

06-53395264. Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; informatie en aanvraag eveneens via bovenstaand   
e-mailadres of telefoonnummers en website, sinds 1 april. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, dan kunt u dit opgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl 
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