
 
 
Beste nieuwsbrieflezer,  

 

Ons seizoen zit er op. We hebben dit jaar 25 tochten georganiseerd voor ca 250 deelnemers. Wij vonden 

het erg leuk om te doen, maar nog veel belangrijker is, of u het leuk vond. Want daar doen we het 

tenslotte voor. Laat het ons of mij weten als u opmerkingen of tips voor ons heeft. Kritiek mag ook, daar 

leren we van.  

Wij gaan de komende maanden ons programma voor 2023 voorbereiden. Op onze laatste vergadering 

waren er al meerdere ideeën voor nieuwe tochten, dus houd onze website goed in de gaten of er een 

interessante tocht voor u bij zit. 

Ons reguliere programma is voor dit jaar geëindigd, dat wil niet zeggen dat u geen beroep op ons kan 

doen voor een wandeling. Heeft u een familie-uitje, reünie of een zakelijk uitje, denk eens aan een leuke 

wandeling door Zoetermeer. Routes, afstanden, tijden, etc. zijn allemaal bespreekbaar. Meld u aan via 

onze website, wij nemen contact met u op. stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 

Kees Doodeman 
Voorzitter Stadsgidsen Zoetermeer 

                                                                                                  k.doodeman@planet.nl - 06 53395264 

 
                                                                    0-0-0-0-0 
Hongerwinter 
 

Eind september 1944 begonnen de geallieerden een offensief met als eerste doel de verovering van de 

Rijnbruggen bij Arnhem en Nijmegen. Van daaruit wilden ze snel doorstoten richting Duitsland om 

zodoende snel een eind aan de oorlog te maken. Deze slag die de naam Market Garden kreeg mislukte 

jammerlijk omdat de geallieerde inlichtingendiensten twee Duitse pantserdivisies over het hoofd hadden 

gezien. Die hadden tijdens de invasie in Normandië gevochten en lagen in Nederland om hiervan bij te 

komen. Ze konden meteen worden ingezet en waren beslissend voor de uitslag van Market Garden. In 

dezelfde tijd kwam er een bericht uit Londen dat de kinderen van Versteeg onder de wol moesten. 

Versteeg was de directeur van de Spoorwegen en zijn kinderen waren het personeel. Het bericht 

betekende dat de Nederlandse Spoorwegen in staking moesten gaan. Een actie waarop de Duitse bezetters 

reageerden door het westen van ons land volledig af te sluiten voor alle goederen. Er kwam geen voedsel 

meer binnen en ook geen brandstof.  
Voorweg nr. 107, aardappelen kopen in 
de oorlog, voor en tijdens de 
hongerwinter.  
Foto: Welie, A.H. van (Beeldbank 
Zoetermeer / HGOS) 
 

Toen de winter van 1944/1945 

bijzonder streng was leden de mensen 

honger en kou. Vooral in de grote 

steden was de nood hoog. Op het platte 

land was het ook geen vetpot maar 

men leed geen honger. Dus trokken 

veel stedelingen met duizenden naar de 

dorpen in de omgeving en daarbuiten. 

Vooral de boeren die door de stadse 

mensen vroeger met de nek waren 

aangekeken werden aangedaan. De meeste plattelanders kenden de nood en hielpen zoveel mogelijk. Een 

zak aardappelen, wat erwten, brood of eten werden gegeven. Het werd vervoerd op fietsen zonder of met 

houten banden, in kinderwagens of met menskracht. De meeste mannen waren opgepakt of verscholen 

zich voor de Duitsers. Hun rol werd overgenomen door ouderen, vrouwen en kinderen. Veel van de 

voedselzoekers waren tijdens de tochten dusdanig verzwakt dat ze niet meer thuiskwamen. In Zoetermeer 

waren er boerinnen die een brood bakten en daarvan een sneetje gaven. Als het brood opraakte werd het 

een halve boterham. Ook de caféhouder Toon van Fraassen uit de Dorpsstraat droeg een steentje bij. Hij 

Zoetermeer   

november 2022 – nr.  125 

mailto:stadsgidsen@gildezoetermeer.nl
mailto:k.doodeman@planet.nl


gaf de mensen voor een kwartje een kop erwtensoep. Die soep stelde hij samen uit ingrediënten die hij her 

en der verzamelde. Vlees dat door het verzet in beslag was genomen, erwtenresten van de boeren. 

Surrogaatvoedsel werd ook gebruikt. Denk hierbij aan bloembollen, suikerbieten en bonenmeel. Het vulde 

de maag maar versnelde het toiletbezoek. De mensen waren heel creatief in het gebruik. Er kwamen 

gaarkeukens waar de bevolking een pannetje slappe soep kon halen. Het vulde de maag en dat was het 

dan. De ergste hongersnood duurde tot april 1945. Op 29 april begonnen de geallieerden na overleg met 

de Duitsers, met operatie Manna, het droppen van voedsel. De Canadezen die op 8 mei Zoetermeer 

binnenreden deelden eten uit hun voedselrantsoen uit. De eerste jaren waren veel producten nog op de 

bon. Voor koffie duurde dat zelfs tot 1952. In die tijd zeiden de mensen dat het grootste leed geleden was 

als er weer bananen waren. Er was zelfs een liedje dat op feesten en partijen volop gezongen werd. De 

tekst was als volgt: 

Als er eerst maar weer bananen zijn 

Bananen, bananen 

Bananen, bananen, van die gele dingen klein maar fijn 

Bananen, bananen 

Dan is er ook weer ham en spek 

En thee met chocolaatjes 

Dan is de shag weer zonder bon 

En roken we weer Piraatjes 

Als er eerst maar weer bananen zijn. 

 

 

 

(Afbeelding: Wikipedia) 
https://liedboekjes.blog/2020/06/04/liedboeken-rond-de-bevrijding-14/ 

 

                                                                                                                           Frans v. d. Leeuw 
0-0-0-0-0 

 

Kunst in het Stadshart – deel 3 
In onze vorige twee Nieuwsbrieven schreef ik over de kunstwerken die u in het Stadshart kunt vinden.  

In deze Nieuwsbrief het vervolg met de laatste twee kunstwerken in het Stadshart. 

 

Joost Baljeu – Plexiglas wand (1980) Joost Baljeu werkt, net als Margot Zanstra, veel 

met geometrische vormen. Maar hij gebruikt wél kleur, vooral de primaire kleuren: rood, 

blauw en geel. Voor zijn opdracht bij het politiebureau heeft hij een kunstwerk voor de 

binnenkant bedacht, dat door het glas heen ook van buitenaf te zien is. Daarbij gebruikt 

hij de hele hoogte van het gebouw: het kunstwerk loopt door over twee verdiepingen. 

Door de plexiglas panelen deels achter elkaar te zetten, gaan de kleuren optisch 

mengen, zodat er ook paars te zien is. Het aluminimum frame zorgt voor een fraai 

lijnenspel.  

 

 

Piero Gilardi – Zuccaia (1991) Onder het glas ligt het kunstwerk 

Zuccaia. De titel is Italiaans en het kunstwerk is dan ook gemaakt 

door een Italiaanse kunstenaar: Gilardi. In 1992 was het te zien op 

de Floriade. Het kunstwerk is gebaseerd op het thema van de 

Floriade: landbouw. Elk onderdeel, van spriet tot stronk, is apart met 

de hand uitgesneden uit purschuim en schuimrubber. De moderne 

materialen van dit stukje natuur kunnen helaas niet zo goed tegen 

kou, vocht en wind. Daarom ligt het nu veilig ingebouwd in de 

vloervitrine, beschermd en tóch goed te zien.  

                                                                                                                                       Niek Thoen 
                                                                              Foto’s en tekstfragmenten – Gemeente Zoetermeer 
 

0-0-0-0-0 

 

https://liedboekjes.blog/2020/06/04/liedboeken-rond-de-bevrijding-14/


De jaartaltegels in de Dorpsstraat 
Wellicht hebt u de tegels met jaartallen in de Dorpsstraat bij het Horecaplein wel eens gezien en zich 

afgevraagd waar staan die jaartallen voor. Nou, dat vroeg ik mij ook af; dus op zoek op Google en er 

kwam geen logisch antwoord. Toen specifiek de jaartallen op gemeente Zoetermeer ingetypt en daar 

kwam het verlossende antwoord, wat ik graag met u deel. 
Foto’s: Niek Thoen 
(niet alle jaartal- 
tegels zijn geplaatst) 
 

985  

Heel vroeger bestond dit gebied uit veengrond. Uit een toenmalige put werd klei opgegraven om de grond 

vruchtbaar te maken. In die put werd een bewerkte paal gevonden die dateert uit het jaar 895. In 985 is 

de paal opgegraven. 

1270 

In de hypotheekakte van Floris V wordt het dorp Soetermere voor het eerst vermeld op papier. We hadden 

dus eerst een andere naam dan nu. De eerste bebouwing in Soetermere vond plaats langs de Broekweg, 

waar nu de Broekwegzijde te vinden is. Op de plek van de Oude Kerk in de Dorpsstraat stond in 1296 al 

eerder een andere kerk. 

1396 

Willem van Egmond, ambachtsheer van Zegwaart en ridder, liet een huis bouwen omringd door een gracht 

in de Dorpsstraat. Een gracht? Ja, die hebben we dus ook gehad! 

1574 

Ter hoogte van de kinderboerderij aan de Voorweg vond een confrontatie plaats tussen de Spanjaarden en 

de Geuzen. Dit was op 17 september, vlak voor het ontzet van Leiden, dat we nog elk jaar op 3 oktober 

vieren. Officieel wordt 17 september als de Slag bij Zoetermeer genoemd. 

1614 

In dit jaar is het Zoetermeerse Meer drooggelegd waardoor de Zoetermeerse Meerpolder is ontstaan. 

Hiervoor werd een ringdijk aangelegd en vier molens geplaatst. Tegenwoordig zijn er nog steeds drie 

molens die de polder droog houden. 

1785 

Op de plek van de Oude Kerk in de Dorpsstraat stond dus al een kerk maar die was in zeer slecht staat. 

Vandaar dat er werd besloten een nieuwe te bouwen. Het leuke is dat de toren uit 1642 van de voormalige 

kerk behouden is gebleven. 

1870 

Langs de treinlijn Den Haag-Gouda kreeg het toenmalige dorp Zoetermeer-Zegwaart een eigen 

treinstation. In 1938 ging deze halte dicht om vervolgens in 1965 heropend te worden onder naam station 

Zoetermeer. 

1935 

In dit jaar werden de dorpen Zoetermeer en Zegwaart gefuseerd tot het dorp Zoetermeer. Zoetermeer en 

Zegwaart waren daarvoor zogenaamde tweelingdorpen. Sinds 1643 hadden beide dorpen al een 

gezamenlijke ambachtsheer en sinds 1931 een gezamenlijke burgemeester. 

1962 

Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme woningnood. Om het tekort vanuit Den Haag op te 

vangen werd Zoetermeer benoemd als groeistad om genoeg woonplekken aan te kunnen bieden. Er werd 

een plan gemaakt voor een stad met 100.000 inwoners. 

2020 

De opening van het horecaplein! Dat we er maar met veel plezier gebruik van mogen maken en er nog een 

boel nieuwe tegels met jaartallen bij komen. 

 

                                                                          Met dank aan Marijke Helsloot (indebuurt/Zoetermeer) 
 
(Bron: indebuurt Zoetermeer / Marijke Helsloot) 
URL: https://indebuurt.nl/zoetermeer/genieten-van/toen-in/dit-betekenen-deze-jaartallen-op-de-tegels-van-het-horecaplein-in-de-
dorpsstraat~84507/ 
_____________________________________________________________________________________ 

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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