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Beste lezers, 
 

Kerstmis vieren we aan het aan het eind deze decembermaand. Als ik dit stukje schrijf, op 5 november,  
staan de eerste opmerkingen over Kerst al in de krant. Het woord Kerst wordt soms in “feest” veranderd. 
Het Kerstfeest is een feest van bezinning, van gezellig samenzijn en plannen maken voor 2020, tot het 
overdenken van gebeurtenissen in 2019, die voor een ieder heel speciaal en privé is. 
Wij gaan voor 2020 een activiteitenprogramma maken, waarmee we uw interesse kunnen wekken en u 
tegemoet zien bij een wandeling, fiets-, koets- of vaartocht. 
 

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2020. 
 

  
                                                                

Kerstmis 1944 

In 1944 woedde de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië in alle hevigheid. Desondanks vierden de 
mensen in Amerika Kerstmis met gevulde kalkoen en Kerstcadeautjes. De Kerstboom was uitbundig 
versierd en de drankjes waren ruim aanwezig. Amerikaanse soldaten en hun thuisfront hoopten dat de 
jongens met Kerst weer thuis zouden zijn. Maar de werkelijkheid was anders. In mei 1945 was de oorlog in 
Europa over en pas in augustus in Azië. 

Hoe anders waren de wintermaanden van 1944 in 
Nederland. Daar had de Duitse bezetter in het westen 
van ons land de dijken doorgestoken. Goederen 
waaronder voedsel werden niet meer doorgelaten. Alles 
vanwege de Duitse woede over de spoorwegstaking. Die 
was in september begonnen na een oproep uit Londen, 
waar men dacht dat de oorlog snel over zou zijn. Toen 
dat niet het geval was werd de bevolking aan haar lot 
overgelaten. Door de Duitse blokkade was overleven niet 
makkelijk. Wat er nog aan eten beschikbaar was, hielden 
de bezetters voor zichzelf. Deze periode staat bekend als 
de hongerwinter. Om in leven te blijven at men alles wat 
maar eetbaar was. Suikerbieten, tulpenbollen en 
bonenmeel stonden heel vaak op het menu. Maar zelfs 
dat was niet altijd voor iedereen beschikbaar.  

Eten maken werd een kunst op zich. De keiharde suikerbieten moest je schrappen om er vervolgens iets 
eetbaars van te kunnen maken. Van te veel tulpenbollen werd je geel en bij gebruik van bonenmeel moest 
je maag en darmen in de gaten houden. Een Kerstboom was weliswaar in de gedachten maar zeker niet 
om te versieren. Meer om hem op het vuur te gooien. Het surrogaateten moest immers worden gekookt en 
bovendien gaf hout warmte in de fikse kou van die winter. Zwarthandelaren maakten misbruik van de 
situatie en verkochten voedsel tegen woekerprijzen. Een brood voor vierhonderd gulden was geen 
uitzondering. 
In de winter van 44/45 kreeg ook Zoetermeer te maken met voedselzoekers. De bevolking uit de grote 
steden trok massaal naar het platteland. Bij de boerderijen kwamen honderden stedelingen om iets 
eetbaars vragen. Vaak werd dat gegeven, maar ook regelmatig niet. Juwelen en andere waardevolle 
spullen werden geboden voor bijvoorbeeld een zak aardappelen. 
 

Nieuwsbrief Zoetermeer   



Zoetermeer was een agrarische gemeente waar er voor 
de bewoners nog altijd te eten was. Het stilde niet alle 
honger maar de maag voelde gevuld. Het 
Zoetermeerse verzet belaagde de zwarthandelaren en 
nam regelmatig hun spullen in beslag. Slagerij 
Vollebregt in de Dorpsstraat bewerkte het in beslag 
genomen vlees. Dat kwam dan weer ten goede van de 
bewoners. De hongerwinter duurde tot eind april 1945. 
Toen dropten de geallieerden grote hoeveelheden 
voedsel om de nood te lenigen. Van het Zweedse meel 
bakten de bakkers brood dat naar taartjes smaakte. De 
bemanning van de vliegtuigen deed soms briefjes in de pakketten. Een tekst uit een van de briefjes luidde: 
“Dutchies” maak je geen zorgen meer. De oorlog met Duitsland is bijna over. De voedseltrips doen we 
liever dan bombarderen. We zullen vaker komen om voedsel te brengen. Kop op. Een RAF man uit New 
Bucking, Londen. 
In veel huizen zijn de Kerstbomen nu opgetuigd en de meeste gezinnen kunnen weer lekker en veel eten. 
De Kerstliederen vullen de kamers en na de Kerst lopen we de aangekomen kilo’s er weer af. Wellicht 
denkt er dan ook nog eens iemand aan de barre tijden van zo’n 75 jaar geleden. 
 
De stadsgidsen wensen u Prettige Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. 
 
Het RAF briefje hebben we gemakshalve vertaald.                
 
Foto verantwoording: 
1ste foto: HGOS - Hongerwinter 1944 Stationsstraat. 
2de foto: HGOS - 2e Wereldoorlog. Uitdelen van de voedselpakketten van het internationale Rode Kruis na afloop van 

de Tweede Wereldoorlog. Deze werden samengesteld door de gezamenlijke kruideniers van Zoetermeer; achter vlnr: 
Cor Rodenburg, Zus Rodenburg, G. Roos; midden: Ad Nuhn, Jaap Rodenburg, Cees Klos, Karel van Well, Koos 

Brandhorst, Bruggeman, Gerard Houtman, ??, Toos Geluk, Jan Muilwijk (achter Toos Geluk), Gerard de Bruin, Koos 
Houtman, mw Boonekamp, Gerard van Leeuwen; zittend vlnr: Van der Berg, Go Roos, Lenie Knijnenburg, Wim van 

Dorp en een zuster van het Rode Kruis. 

                   Frans van der Leeuw 
0-0-0-0-0 

 

Graag attenderen wij u deze maand op “Stichting Present”. 
 
Zij zoeken deze maand vrijwilligers om de wensen van eenzame ouderen te laten vervullen, voor een 
 

Magische Kerst 2019 

 

 Zaterdag 7 december t/m zondag 22 december: op zaterdag, zondag en/of woensdagmiddag 
aanwezig zijn in het Kersthuis in het Stadshart om Kerstballen met wensen van en voor ouderen in 
ontvangst te nemen en deze in de Kerstboom te hangen. 

 Dinsdag 17 december va 11.30-15.30 uur: lunchen met ouderen bij horeca gelegenheden in 
de stad. Je taak bestaat uit het begeleiden en gezelschap houden van ouderen. We hebben ook 
chauffeurs nodig die ouderenthuis willen ophalen met hun eigen auto, naar de bestemming rijden 
en na afloop weer veilig thuis brengen. 

 Donderdag 19 december in de ochtend: bioscoopbezoek met ouderen. Ook hier zijn 
begeleiders en chauffeurs nodig. In de middag gaan we winkelen met de ouderen. Iedere oudere 
krijgt een begeleider mee. En we hebben nog chauffeurs nodig op deze dag. 

 Vrijdag 20 december t/m 24 december: dan brengen we eenzame ouderen die de deur niet uit 
kunnen of willen, een bezoekje voor een praatje en we overhandigen een cadeau. 

 Op zaterdag 28 december en zondag 29 december in de ochtend: we begeleiden ouderen 
bij het bezoek aan een theatershow in het magisch Kerstdorp op de Markt. Ook op deze dagen 
kunnen we chauffeurs gebruiken. 

 
U KUNT ZICH ALS VRIJWILLIGER OPGEVEN BIJ: presentzoetermeer@gmail.com en geef in uw e-mail aan 
waar u zich voor wilt inzetten. DANK U WEL. 

mailto:presentzoetermeer@gmail.com


 

 

                                                                                                          
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in het  
Streekblad en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon, een kopje koffie of thee inbegrepen.  
De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon. Ook hier een lekker kopje koffie of thee na 
afloop. 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 te Zoetermeer. 
De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. een lekker kopje 
koffie of thee na afloop. De vaartocht begint en eindigt bij de kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 
2381 NG Zoeterwoude – Weipoort. 
Voor de koetstocht en de vaartocht dient u zich aan te melden via de bovenstaande website. Eenmaal op 
de website klikt u op ‘agenda’, vervolgens op boottocht of koetstocht , klik op ‘hier’ om te reserveren en vul 
de gegevens in. Daarna wordt u doorverwezen naar ‘betalen’. 
Als de koets-of vaartocht onverhoopt niet mocht doorgaan (door te weinig deelnemers of slecht weer), 
ontvangt u hier één/twee dagen voor de tocht bericht over. Uiteraard retourneren wij dan uw inschrijfgeld.   
Tochten voor groepen zijn ook op aanvraag mogelijk; stuur hiervoor een aanvraag in naar e-mailadres: 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com. Wij nemen dan graag contact met u op. 
 
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  

http://www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen
mailto:stadsgidsenzoetermeer@gmail.com
mailto:f.n.leeuw@ziggo.nl

