
 
 
 
Beste Nieuwsbrieflezer, 
 
Het programma voor 2023 is klaar. En we kunnen bijna niet meer wachten totdat het 3 mei is, de datum 
van onze eerste wandeling. Na die eerste, volgen nog 13 wandelingen, 9 fietstochten en 4 boottochten. 

Volop variatie dus. Dat geldt ook voor de inhoud van de tochten. Historie, cultuur, architectuur en zelfs 
kunst worden belicht in onze tochten. Ook de natuur in en rondom Zoetermeer komt ruimschoots aan bod, 

met name in onze fiets- en boottochten. Wij publiceren ons programma binnenkort op onze website: 
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ en uiteraard ook in onze maandelijkse Nieuwsbrief. 
Deze nieuwsbrief gaat over de vroege historie van Zoetermeer. Van de twisten in de 17de en 18de eeuw, 

naar de Daliegaten rond het jaar 1000. Veel leesplezier. 
Kees Doodeman 

Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 
                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 
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Twisten 
 
Tijdens de tachtigjarige oorlog waarin de Nederlandse republiek zich trachtte los te maken van de Spaanse 

overheersing, werd er in 1609 tot een bestand besloten. Deze overeenkomst staat bekend als het 
twaalfjarig bestand. De tijdelijke gevechtspauze was nog maar nauwelijks ingetreden of de Nederlanders 

gingen met elkaar op de vuist. Het was een theologische strijd die zijn oorsprong vond in een 
meningsverschil tussen de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus over de predestinatie (is een religieus 
begrip, betreffende de relatie tussen het begin van alle dingen en het doel van deze dingen).  

 
Politieke prent van het dispuut tussen Gomarus 
(links van de weegschaal) en Arminius (rechts van 
de weegschaal). De tekst op de prent is een gedicht 
van Joost van den Vondel. (afb.: Wikipedia). 

 

Gomarus vond dat God van het begin tot het einde 
besliste over het leven van de mens. Arminius 
daarentegen vond dat de mens ook naast God een 

zekere stem in de vormgeving van zijn leven had. 
Ging men naar de hemel of de hel. De aanhangers 
van Arminius noemde zich Remonstranten. De 

tegenpartij staat bekend als de 
contraremonstranten. Uiteindelijk werd de tweestrijd 

beslist tijdens de Dordtse Synode van 1618 en door 
ingrijpen van Stadhouder Maurits. Van het 
twaalfjarig bestand had men verwacht dat het tot 

vrede zou leiden. Maar in 1621 werden de wapens 
weer opgenomen en ging de vrijheidsstrijd tegen de 

Spanjaarden verder. 
De tweestrijd had ook Zoetermeer en Zegwaart niet 
ongemoeid gelaten. Remonstranten splitsten zich af 

van de hervormde kerk. Zij beleden de godsdienst 
eerst nog in het geheim. Later beschikten zij over 

een schuilkerk aan de Voorweg. Nog veel later 
kwam er een Remonstrantse kerk in de Dorpsstraat die ter hoogte van nummer 88 stond. De 
Remonstrantse gemeente die in 1632 ontstond, werd opgeheven in 1866.  
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Twisten brengen ook slachtoffers. Jaren later was dominee Van den Bosch daar een van. In zijn tijd ging 
het om de strijd tussen Oranjegezinden en Patriotten. Pieter van den Bosch trad na zijn studie toe tot de 

Remonstranten. In 1757 werd hij tot dominee in Soetermeer en Zegwaart beroepen (aangesteld). 
Later vertrok hij naar andere dorpen en uiteindelijk naar Leiden. Hij was een geleerde die vele werken 

heeft geschreven. Wegens een zwakke gezondheid werd hij als predikant ontslagen en sleet hij zijn dagen 
in een rustig Soetermeer. Toch waren de jaren voor 1787 onrustig door de twisten tussen Oranjegezinden 
en Patriotten. Omdat hij benoemd was bij de onderhandelingen tussen beide partijen gingen 

Oranjegezinden achter hem aan, trokken naar Soetermeer en mishandelden hem. Om aan zijn belagers te 
ontkomen verborg hij zich tussen twee huizen. In ons land was er ook een Pruisisch leger dat gestuurd was 
om de dochter (Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje) van de koning te beschermer die met Prins 

Willem de Vijfde getrouwd was.  
 

Toen er ook nog Pruisische cavalerie langskwam 
schrok Van den Bosch zo dat hij uit zijn schuilplaats 
kwam, in het water sprong en verdronk. Zijn 

belagers lieten hem vijf dagen in het water liggen en 
bespotten hem. Uiteindelijk bonden mensen van het 

gerecht het lichaam aan een bootje en sleepten het 
naar het kerkhof. Daar werd dominee Van den Bosch 
zonder kist in een kuil gegooid. Na deze schandalige 

behandeling moest de weduwe in opdracht van de 
Baljuw, vijftig dukaten betalen. Uiteindelijk moest 

Willem de Vijfde later naar Engeland vluchten en 
begon de Bataafse republiek. 
Veel geschiedenis gaat aan Zoetermeer voorbij, maar 

er is ook meer historie in Zoetermeer dan veel 
mensen denken. Wilt u meer over onze stad weten 
ga dan eens mee met de tochten van de 

Stadsgidsen. Op 3 mei gaan we weer van start. 
Meteen met het verhaal van Zoetermeer in 

oorlogstijd. Inschrijven kan via onze website. 
                                                                                                                                  
                                                   Frans v.d. Leeuw 
                                                                            
 
 
 
Tekst onder de afbeelding: 
’t Lijk van den Eerw. P. VAN DEN BOSCH mishandeld. 
 
Afb.: HGOS / Oud Soetermeer 
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Daliegaten 
 

Een daliegat is: een cirkelvormige depressie waar kalkrijke klei is gewonnen die gebruikt 
werd voor de verbetering van (nu verdwenen) veenland. 

 

Tussen ongeveer het IJ en Rotterdam lag in de middeleeuwen een enorm moerasgebied. Mensen woonden 
vooral langs de kust en de rivieren. In het zuidelijke deel bevond zich een groot zoetwater meer, dat 

uitwaterde op de Oude Rijn, vlakbij het huidige Leiden. Het meer maakte het moeras toegankelijk. Vissers 
vingen daar hun vis en mensen konden erheen vluchten als de Vikingen meer plunderden dan handel 
dreven. Rond het jaar 1000 bouwden mensen daar hutjes, groeven greppels om het moeras te ontwateren 

en landbouwgrond te krijgen. Zoetermeer was geboren. 
 



Verder weg in het oosten volgden anderhalve eeuw 
later pioniers die het land langs opgeworpen kades 

geschikt maakten voor landbouw. Dat was langs de 
Rokkeveense- en Zegwaartseweg. Het begin van 

het dorp Zegwaart. 
 
Gat graven 

De oudste bewoners van Zoetermeer en Zegwaart 
hielden zich bezig met akkerbouw en veeteelt. Het 
veen, dat toen in deze omgeving de ondergrond 

vormde, was echter geen ideale landbouwgrond.  
 

 
Een daiiegat in het latere Buytenpark (1985), Foto: HGOS. 
 

Om het veen te verrijken met kalk, vermengde men het met klei, die daarvoor speciaal werd opgegraven. 
Omdat het veenpakket soms wel vijf á zes meter dik was, was het opdelven van deze klei een hele klus. De 

middeleeuwers moeten veel last hebben gehad van het grondwater, waardoor de klei waarschijnlijk in 
enigszins vloeibare vorm moest worden gewonnen. Na uitdelving gooiden de boeren de overgebleven 
putten dicht met veen en huisafval. 

 
Drassige afvalput 

Met het turfsteken, dat in Zoetermeer vanaf de 14e eeuw in opkomst was, zijn veel 
resten van de oudste bewoning verloren gegaan. De bodems van de kleiputten vormen 
nog de enige overblijfselen uit deze vroege periode, omdat ze in de klei zijn 

achtergebleven. Door het verwijderen van het veen ontstonden diepe plassen, die vanaf 
de 17e eeuw weer zijn drooggemalen. In de kleigrond die toen droogviel, bleven de 
bodems van de oude putten drassige plekken, die "daliegaten" worden genoemd. 

Uit archeologisch onderzoek van enkele van deze daliegaten, onder andere aan de 
Europaweg en in het Buytenpark, blijkt dat Zoetermeer waarschijnlijk al rond het jaar 

1000 bewoond was. Een van de vondsten was een bewerkte paal die door onderzoek 
naar het radioactieve gehalte, de Ci4 methode, gedateerd kon worden op omhakken 
rond het jaar 985. 

 
 

 
 
 

 
Deze bewerkte paal is in een daliegat onder het Woonhart gevonden.  
Onderzoek wees uit dat de boom waarschijnlijk rond het jaar 1000 is gekapt.  
Foto: Ton Vermeulen, collectie HGOS. 
 

Artikel overgenomen uit het boekje “Kleine Zoetermeerse geschiedenissen”. 
Uitgave Historisch Genootschap Oud Soetermeer, https://www.oudsoetermeer.nl/ 

 
U kunt het boekje nog kopen bij het HGOS Dorpsstraat 132 

 

______________________________________________________________________________________ 
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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