
                        mei 2020 – Nr. 95 

 

 
Beste lezers, 
 
Helaas moeten we nog steeds met het coronavirus rekening houden en dus moeten we ons programma 
voor 2020 wederom uitstellen, dat doen we maar wel met tegenzin. 
Echter, wij zijn niet de enigen. Wandelvereniging Sportief Wandelgroep Zoetermeer zou de 
Bevrijdingswandeltocht op 5 mei a.s. houden. Hieronder lees u de publicatie die wij hebben overgenomen 
van Zoetermeer Actief. 

 

 
Aandenken 75 jaar vrijheid voor ouderen. 
 
Gepubliceerd: 25 april 2020 – overgenomen van www.zoetermeeractief.nl 

 
De speldjes voor de Bevrijdingswandeltocht op 5 mei waren al besteld, 250 
speldjes met daarop 75 jaar vrijheid. Nu de wandeltocht van Sportief 
Wandelgroep Zoetermeer, het Gilde Stadsgidsen en Wandelspeciaalzaak Van 
Herwijnen niet door kon gaan, vonden zij toch een goede bestemming voor 
deze speldjes.  
“Het speldje met 75 jaar vrijheid is natuurlijk alleen dit jaar te gebruiken”. 
Vertelt Dennie van Herwijnen, “Wij hebben daarom besloten om deze speldjes 
met een plant en wenskaart aan de ouderen te geven in de drie 
verzorgingshuizen: Vivaldi, de Morgenster en de Rozentuin.” 
Vrijdag 24 april werden de speldjes, met een prachtige orchidee erbij, 
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uitgedeeld. De organisatie ging met 
karren vol bloemen en speldjes 
langs bij de verschillende 
verzorgingshuizen, waar zij de 
speldjes dankbaar in ontvangst 
werden genomen.  
Don Braad, Sportief Wandelgroep 
Zoetermeer: “Wij hebben bewust 
voor de ouderen gekozen, enerzijds 
omdat er veel ouderen zijn die de 
oorlog hebben meegemaakt en 
anderzijds omdat zij vanwege het 
coronavirus afgesloten zijn van de 
buitenwereld en wij hun op deze 
wijze een hart onder de riem willen 
steken.” 
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75 jaar bevrijding 
 
Begin september 1944 ging er een kreet van vreugde door de steden en dorpen van West- en Noord-
Nederland. Toen kondigde minister-president Gerbrandy vanuit Londen aan dat Nederland snel bevrijd zou 

worden. De Geallieerden stonden al in Brabant en 
Limburg. Dus redeneerde men dat het slechts een 
kwestie van tijd was dat ze snel zouden doorstoten. 
Onmiddellijk gingen de mensen de straat op. Verborgen 
Nederlandse vlaggen werden uitgehangen en de 
bevolking danste in de straten. NSB’ers en Duitsers 
sloegen op de vlucht naar Duitsland. Deze dag staat 
bekend als dolle dinsdag. De spoorwegen gingen, nadat 
ze hoorden dat de kinderen van Versteegh moesten 
gaan slapen, in staking. Maar de vreugde was van korte 
duur. De bevrijders bleven weg, want de generaals 
wilden met hun troepen eerst naar Duitsland. Ze 
verloren de slag bij Arnhem en dit vertraagde de 
opmars enorm en de bezetter stelde orde op zaken. 
Vooral het westen van Nederland kreeg het zwaar te 
verduren.  

 



De vijand stak de dijken door en het land liep onder water. 
Er kwam een verbod op het doorsturen van goederen. 
Voedsel werd schaars en de elektriciteit werd afgesloten. 
De kachel brandde niet wegens gebrek aan brandstof. 
Deze periode ging de geschiedenis in als de hongerwinter. 
Bovendien waren de wintermaanden van 44/45 uitermate 
streng. Om in leven te blijven restte de bevolking niet 
anders dan de boer op te gaan. Drommen mensen trokken 
naar het platteland en rekenden op de goedertierenheid 
van de boeren. Ook in Zoetermeer kwamen enorme 
aantallen voedselzoekers. Maar ook aan deze ellende 
kwam een eind. In april 1945 wierpen vliegtuigen 
voedselpakketten af. Nederlandse bakkers maakten van 
Zweeds meel brood dat naar cake smaakte. Hele rijen 
stonden voor de winkels om het te kopen. Na deze 
moeilijke maanden konden we toch weer juichen. Op 5 
mei werd de vrede getekend. Op 8 mei trokken de 
Canadezen Zoetermeer binnen en waren we echt vrij.  
 
In het programma van de stadsgidsen hebben we een 
wandeling met het verhaal over de oorlogsjaren in 
Zoetermeer. We hopen het weer snel te kunnen vertellen. 
Maar hoe dan ook herdenkt Zoetermeer op 4 mei de 
slachtoffers van de oorlog. Een dag later vieren we de 
bevrijding, nu 75 jaar geleden. 
 

Frans van der Leeuw 

 
Foto 1: Mensen tijdens de hongerwinter met eten voor familie op de fiets en met karren in de 
Stationsstraat. Op de achtergrond de molen De Hoop. 
Foto 2: De bevrijding is al een feit gezien de vele vlaggen. Er loopt nog een Duitser (Mof) met een paard in 
de Dorpsstraat ter hoogte van De Jonge Prins, gezien naar Zoetermeer. 
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Beste lezer, 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus  gaan razendsnel.  

Voor ons, als Stadsgidsen Zoetermeer, is dit ook een reden om even pas op de plaats te maken met 

betrekking tot ons nieuwe programma voor het jaar 2020. 

Wij hebben het programma in concept volledig gereed, maar wachten de ontwikkelingen even af, voordat 

we deze publiceren. We willen geen tochten bekendmaken, die we later moeten afzeggen, omdat de 

situatie m.b.t. de Volksgezondheid dit vraagt. 

Zo gauw als van overheidswege het licht op groen gezet wordt, publiceren wij ons programma op de 

website en kunt u inschrijven op een of meerdere wandel, -fiets-, koets- of boottochten. 

We hopen op uw begrip voor ons standpunt. 

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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