
 

 
Beste nieuwsbrieflezers,  

Opening pad langs buurvaart 
 
Afgelopen maandag 14 maart hebben een aantal bewoners onder leiding van een stadsgids een wandeling 
gemaakt op het wandelpad langs de Buurvaart tussen Franx en de Delftsewallenwetering. Na een warm 
welkom van wethouder Robin Paalvast vertelde de stadsgids het verhaal over dit bijzondere gedeelte van 
de stad. De gids vertelde onder andere over het ontstaan en de functie van de buurvaart in Zoetermeer en 
welke scheepvaartdiensten er waren. Voor zuivel- en graanhandelaren tot midden vorige eeuw een 
belangrijk transportmiddel. 
Begin februari is de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de 
dijkverbetering en de aanleg van een wandelpad langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering. De 
werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Centraal Park. Nu de werkzaamheden zijn afgerond is 
het mogelijk om langs de Buurvaart een rondje Dorpsstraat te wandelen via het Wilhelminapark. Hiermee 
is een belangrijke stap gezet in het verbinden van het centrum en het oude dorp.  
 

 

 
             foto’s: Gerard van Warmerdam 
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Metaalvordering 
De kerkklokken werden uit de toren gehaald, om munitie van te 
maken. 
 
In juli 1942 vaardigde de Duitse rijkscommissaris Seys-Inquart 
een vordering af dat de Nederlanders hun metalen voorwerpen 
moesten inleveren. De bezetter had door de oorlogvoering tegen 
vele landen, naast de menselijke verliezen ook veel 
oorlogsmateriaal verloren. Het ingeleverde metaal werd 
omgesmolten tot wapentuig. Velen gaven gehoor aan de oproep 
maar er waren ook mensen die het vertikten. Ze verstopten hun 
spullen. In de Zoetermeerse Stationsstraat begroef een bewoner 
zijn voorwerpen in de tuin. Hij vergat echter de plek waar hij dat 
gedaan had. Na de oorlog kon hij zijn metaal niet meer vinden. 
Uiteindelijk werden de spullen in de jaren negentig 
teruggevonden. Enkele weken later verordonneerde de 
Rijkscommissaris dat ook de kerklokken moesten worden 
ingeleverd. Seys-Inquart vond het de normaalste zaak van de 
wereld omdat het inleveren van metalen voor oorlogsdoeleinden 
door de eeuwen heen had plaatsgevonden. Maar hij was 
woedend dat de kerken de klokken niet zelf hadden 
aangeboden. Het Duitse rijk vocht immers uit naam van het 

westen tegen het Bolsjewisme. Het inleveren van de klokken was een klap voor de Nederlandse 
gemeenschappen. Mensen waren woedend. Klokken waren een teken van saamhorigheid. Ze werden 
geluid bij bruiloften, doop en uitvaarten. Ook speelden ze een rol bij de oproep tot gebed. Weinig mensen 
hadden een horloge. Als de klok luidde dan wisten de burgers hoe laat het was. Rond het middaguur 
hoorden landarbeiders de klokken. Het middageten stond dan thuis te wachten. Het ergste was nog dat er 
niet meer gewaarschuwd kon worden als er bijvoorbeeld een brand was. Mensen van de kerk verstopten 
de klokken. Toch slaagden de Duitsers erin om in korte tijd 6700 Nederlandse klokken te roven. Dat ging 
vaak met grof geweld gepaard. Ze sloegen gewoon gaten in de toren. Door het weghalen van de klokken 
werden veel torens instabiel en dreigde in te storten. 
Ook Zoetermeer moest eraan geloven. In de toren van de Nicolaaskerk hingen drie klokken. Er is er slechts 
één teruggevonden. Die hangt nu in de Doortocht. Ook de klokken van de Pelgrimskerk verdwenen. Sinds 
1949 heeft de kerk weer nieuwe. Ook de Oude Kerk verloor zijn klokken.  
Op 4 mei lopen de stadsgidsen de wandeling “dorp in oorlogstijd”. Dan staan we stil bij gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog zoals die in Zoetermeer beleefd zijn. U kunt nu al inschrijven voor deze tocht. 
 

Frans v.d. Leeuw 
      Foto: HGOS Beeldbank Zoetermeer  

Helaas heb ik geen passend YouTube filmpje gevonden. (N. Th.) 
 

0-0-0-0-0 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
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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