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Beste lezer, 

Zoals  in onze vorige nieuwsbrief gemeld, zijn we al weer begonnen aan de voorbereidingen van het 
nieuwe seizoen. Wel raar hoor met een avondklok en lock down.  
Maar we blijven optimistisch. Hopelijk kunnen we straks weer van alles, als we ons nu aan de regels 
houden. En we hebben leuke tochten om naar uit te kijken. Ik noem u er een paar: 

 De Molentocht, een fietsroute door en rondom Zoetermeer, met een bezoek aan een of meer 
molens.(Zaterdag 8 mei) 

 Op 22 mei, 7 juli en 14 augustus hebben we weer onze populaire boottochten gepland, deze keer 
met een extra attractie, dus nog leuker! 

 Op 22 juni houden we de boerderijenfietstocht met bezoeken aan enkele boerenbedrijven 
 Ook gaan we weer veel wandelen in 2021. Zowel door het centrum van de stad, als door de wijken. 

We besteden aandacht aan de bestaande en verdwenen kerken, we lopen een kunstroute en ook 
de parken van Zoetermeer komen aan bod. 

 Geheel nieuw is de fietstocht door de 3Manspolder, het nieuwe waterwin/recreatiegebied van o.m. 
Zoetermeer. Deze tocht staat gepland voor 11 augustus. 

En we hebben nog veel meer gepland. In totaal staan er zo’n 30 tochten op de planning. Bovenstaande 
data van de tochten zijn nog niet definitief. Houd onze website en het Streekblad in de gaten voor de 
definitieve data. 

                                                           0-0-0-0-0 
Glas 
Als iemand herrie maakt over iets dat met een sisser afloopt dan zegt men dat het een storm in een glas 

water was. Een mens met een slechte knie heeft in het jargon 
een glazen knie. Zo zijn er nog vele uitdrukkingen en gezegden 
met glas. Het product is niet meer weg te denken in onze 
maatschappij. Glas is zo oud als de wereld. Men vond het in de 
lava van de vulkanen. Maanreizigers troffen het zelfs aan op de 
maan. In de loop van de eeuwen werd het een dankbaar 
materiaal in de bouw. Je kan er door kijken en het houdt regen, 
wind en kou tegen. Niets bijzonders zullen we nu zeggen, maar 
een paar honderd jaar geleden was het niet minder dan een 
wonder. Zo helder als glas is eveneens een bekend 

spreekwoord. Voor de ramen zijn er verschillende soorten in verschillende grootte en dikte. Een mengsel 
van zand, soda en kalk wordt gemengd en komt in een oven van 2300 graden Celsius. Voor de bouw werd 
het wat goedkopere vensterglas gebruikt. Begin twintigste eeuw vond de Belg Foucault het getrokken glas 
uit. Het vloeibare product werd omhoog getrokken. Bovenaan kreeg het zijn dikte. Dit werd later op de 
juiste maat gesneden. De glaszetter moest wel oppassen, want een verticaal gezette ruit vertoonde 
duidelijk trekstrepen. Kort daarna kwam het spiegelglas dat geen trekstrepen vertoonde. Het product wordt 
nog steeds industrieel toegepast. Door de uitbreiding van Zoetermeer weten we er in onze stad alles van. 
In de jaren zestig van de 20e eeuw reden de glaswagens af en aan. 
De Zoetermeerse glashandel vestigde zich hier en natuurlijk kunnen we niet om 
Hardglas heen. Gevestigd aan de Bijdorplaan leverde de firma veiligheidsglas in 
de vorm van hardglazen ruiten. Dit glas werd ook toegepast in auto’s. Bij een 
flinke aanrijding brak het glas in honderden kleine stukjes, waardoor 
snijwonden bij de passagiers voorkomen werden. Theeglazen werden er 
trouwens ook van gemaakt. Het vlakglas was zo commercieel gewild dat zelfs 
de Amerikaanse Pittsburgh Plateglass Industries zich in Nederland liet 
vertegenwoordigen door een agentschap dat in de Bernhardstraat gevestigd 
was. Ook in de tuinbouw is glas nog steeds onmisbaar voor de kassen. 
 

Zoetermeer   



Glas in de kunst 
Glas werd ook geliefd als kunstuiting waarbij het glas geblazen wordt en vervolgens gevormd. Zo kennen 

we schitterende vazen en beeldjes. Venetiaans glas van het eiland 
Murano is wereldberoemd en de kunst van Tiffany is ook een begrip.  
 
 
foto: Wikipedia: Murano. 
 
 
 
foto: Wikipedia: La Lique in het  

Doesburg Museum 
 

Verder noemen we nog het schitterende glaswerk uit de art nouveaux van de glaskunstenaar La Lique. Zijn 
kunstwerken duiken overal ter wereld op. U kunt een collectie zien in het La Liquemuseum in Doesburg. In 
de kerken treffen we vaak prachtige glas in loodramen aan. Kunstwerken op zich. 
Glas is niet meer weg te denken in de wereld, dus ook niet in Zoetermeer. Er is bijna geen huis of gebouw 
waar het ontbreekt. We kijken er dagelijks naar en doorheen. Een handelaar noemde het eens een 
doorzichtige handel. 
Maar glas heeft ook zijn nadelen. Het is namelijk breekbaar. In april 1934 woedde er een hevige storm in 
Zoetermeer. Bij een tuinder aan de Voorweg waaiden er toen vierduizend ruiten van het grote warenhuis 
in. In het verwoeste deel waren alle vruchten vernietigd. 
                                                                                                                            Frans v.d. Leeuw 
 
Een filmpje over glasblazen in het Nationaal Glasmuseum te Leerdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=hk3HK1Rpi6s (4.01 min.) 
Een dagje uit in Leerdam: Bezoek aan het Glasmuseum, een rondvaart over de Linge en een lunch 
vanaf € 28,50 p.p. zie: https://rederijleerdam.nl/activiteit/lunchcruise/ 
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Krantennieuws uit het verleden    
 

Delftsche Courant – 11 maart 1933 
 

BOEKBESPREKING. 

Gids van Zoetermeer en Zegwaart. Bij het 

Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau 

Vlaardingen is een aardig gidsje van Zoetermeer-

Zegwaart verschenen. De burgemeester schreef 

een inleidend woord. We vernemen een en ander 

uit de historie, over de verbindingen en de 

middelen van bestaan, de plaatselijke gesteldheid 

en het maatschappelijk verkeer. Het is een handig 

boekje geworden en zoowel voor bewoners als a.s. 

bewoners van deze dorpen van veel nut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Tijd -  16 april 1914  
 

KERKNIEUWS. Een nieuwe kerk. 

Het R.K. Kerkbestuur van den H. Nicolaas te 

Zoetermeer-Zegwaart heeft besloten tot den bouw 

van een nieuwe kerk met toren. De ontwerper is 

de heer Jan Stuyt, architect te Amsterdam. 

 

De Tijd - 31 maart 1926 

Drink watervoorziening. 

In een Maandagavond gehouden 

gemeenschappelijke raadsvergadering der beide 

gemeenten Zoetermeer-Zegwaart is besloten het 

bestuur der stichting van de drinkwaterleiding „De 

tien gemeenten" te machtigen tot het aangaan 

eener geldleening voor de uitvoering van het plan 

van prof. Ir. Chr. K. Visser uit Delft, groot            

ƒ 1.500.000. Het drinkwater zal van Wassenaar  

betrokken worden en niet zooals oorspronkelijk 

het plan was, van Gouda.

                                                                                                                       
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl   
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