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Beste lezer, 
 

Wij hadden gehoopt om u in deze nieuwsbrief al een beetje warm te maken voor onze tochten in mei. 
Maar helaas, de gezondheidssituatie en de strikte maatregelen van de overheid m.b.t. Covid 19, laten dit 
niet toe. 
Daarom hebben wij besloten om het programma van mei 2021, niet door te laten gaan. Althans niet op dit 
moment. Waarschijnlijk zullen wij een deel van deze tochten later in het seizoen inhalen. Dit zullen wij 
bekend maken via  een extra Nieuwsbrief en via onze website, https://gildezoetermeer.nl/stadsgidsen/ 
We hopen ons weer snel bij u te kunnen melden met positief nieuws over onze tochten. 

                                                                 K. Doodeman – voorzitter Gilde Zoetermeer Stadsgidsen 
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De maand mei is in Nederland altijd een bijzondere maand. Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de  
Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren wij het feest van de bevrijding. 
Onze collega gids Frans van der Leeuw schreef het onderstaand artikel en ik vond op het internet een film 
van zo’n elf minuten over de herdenkingsbijeenkomst in het Wilhelminapark, met burgemeester              
Ch. Aptroot. 
Mocht u op 4 mei 2019 meegelopen hebben door de Dorpsstraat naar het Wilhelminapark, wellicht ontdekt 
u uzelf in de film, want die is het kijken waard. 
                                                                                                                                                               Niek Thoen 
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Herdenking van 5 mei 1945 

Op 5 mei herdenken we de bevrijding in 1945. Het Duitse juk was afgeschud door de inspanning van onze 
geallieerde vrienden en de Nederlandse bijdrage. Maar ook al was de vrede getekend, het gevaar was nog 
niet voorbij. Duitse soldaten liepen nog steeds bewapend rond. Sommige waren gefrustreerd door de 
verloren oorlog en vierden dat bot op de bevolking, want in veel Nederlandse dorpen en steden sneuvelden 
nog mensen door de aanvallen van Duitse soldaten. Ook in Zoetermeer. Daar vielen Duitse soldaten de bij 
de openbare school aangetreden manschappen van de binnenlandse strijdkrachten aan, waarbij twee leden 
om het leven kwamen. Toen de Canadezen op 8 mei 1945 in Zoetermeer aankwamen konden de 
Zoetermeerders pas verlicht adem halen. 
Na de oorlog begon het herdenken. Hoe mooier kan dat worden weergegeven dan in een monument. Na 
veel heen en weer gepraat kwam er een eregraf bij de Oude Kerk waar wachtmeester Van Rij, C. van 
Eerden en J. Hoorn werden bijgezet. De ouders van de Amerikaanse boordschutter John Mc Gormick 
hadden toestemming gegeven hun in dienst van het Zoetermeerse verzet gesneuvelde zoon eveneens in 
dit eregraf te plaatsen. Dit gedenkteken neemt een belangrijke plaats in bij de herdenking op 4 mei als de 
herdenkingsstoet op weg is naar het Wilhelminapark. Er wordt dan stilgestaan bij de Oude Kerk en legt 
men bloemen op en bij het monument. Leerlingen van de Jacobsvlinderschool hebben het graf 
geadopteerd en onderhouden het. Naar de omgekomen verzetsmensen zijn ook als eerbetoon 
Zoetermeerse straten genoemd.  

 
 
In het Wilhelminapark vindt dan vervolgens de officiële herdenking 
plaats bij het monument dat er in 1951 geplaatst is. Het bestaat uit 
een muur van Franse kalksteen met aan weerszijde reliëfs met 
voorstellingen uit het oude testament. Op het monument zijn twee 
spreuken aangebracht: 
 
 

Zoetermeer   

https://gildezoetermeer.nl/stadsgidsen/


 
 
 
WANNEER UW KINDEREN 
MORGEN VRAGEN ZULLEN: 
WAT BETEKENEN DEZE 
STENEN? JOZUA 4.6. 
 
en 
 
OPDAT ALLE VOLKEN DER 
AARDE DE HAND DES HEREN 
KENNEN ZOUDEN. DAT ZIJ 
STERK IS. Jozua 4.24 
                               
 
 
 
 
 

In september 1998 is er bij het monument een gedenksteen geplaatst voor militairen uit Zoetermeer en 
omgeving die in Nederlands-Indië tijdens de politionele acties gesneuveld zijn. Ook zij worden op 4 mei bij 
het monument herdacht. Na de bijeenkomst gaat een ieder zijns weegs om in kleine kring het herdenken 
op eigen manier voort te zetten. 
Naast genoemde monumenten kent Zoetermeer nog het Gedachtepad in het Wilhelminapark en een 
plaquette bij Nutricia. 

 
Begin mei staat de wandeling “Dorp in oorlogstijd” 
op het programma van de stadsgidsen. Door de 
Coronamaatregelen verschuiven we deze wandeling 
naar een later tijdstip. We hopen u dan weer te 
ontmoeten. 
                                                Frans v.d. Leeuw  
 
                    (foto’s HGOS-Beeldbank Zoetermeer) 
 
 
 
 
 

 
Oorlogsslachtoffers herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking in het Wilhelminapark 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=jL8zyjSSeO4 
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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   

https://www.youtube.com/watch?v=jL8zyjSSeO4
mailto:f.n.leeuw@ziggo.nl

