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Lesbrief “Zoetermeer in de jaren 30”
Zoetermeer vóór de Tweede Wereldoorlog

Gemengde bedrijven en een redelijke prijs
Vóór de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
was Zoetermeer een dorp met nog geen 5000
inwoners. Rondom Zoetermeer was veel
landbouwgrond. Er woonden dus veel boeren
en boerenarbeiders.
Door de crisis in de jaren dertig van de vorige
eeuw ging het slecht met de landbouw. De
prijzen daalden tot ongekende diepten. Zo
De RK-kerk in de Dorpsstraat omringd door weilanden

Een boerengezin in de jaren dertig.

bracht een kilo graan maar zo’n 2 eurocent op.
Daarom voerde de Nederlandse regering in
1932 de Tarwewet in. De boeren kregen
daardoor 5 eurocent voor een kilo graan. Dat
was tenminste een redelijke prijs.
Voor de veeteelt gold een zelfde soort regeling
als voor de akkerbouw. De boeren kregen een
redelijke prijs voor hun vee en melk.
Zoetermeer telde toen bijna alleen maar
gemengde bedrijven. Dat wil zeggen dat de
boeren zowel aan akkerbouw als veeteelt
deden.

Veel en zwaar werk
Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er
nauwelijks landbouwmachines. Er moest
daarom veel werk met de hand gedaan
worden. Zo werden de koeien met de hand
gemolken en moest onkruid op het land met
de hand worden verwijderd. Het was allemaal
veel en zwaar werk.
De boeren lieten het zware handwerk
helemaal aan knechten en landarbeiders over.
Knechten waren in vaste dienst bij de boer.
Landarbeiders waren losse arbeidskrachten.
Dat wil zeggen, dat die alleen gevraagd
.Zwaar en gevaarlijk werk op de boerderij
werden, als er veel werk was. Dat was
bijvoorbeeld het geval in de oogsttijd. In de winter kregen de landarbeiders vaak ontslag.
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Rond 1900 verdienden arbeiders heel weinig: zo’n 5 tot 7
euro per week. Ze hadden dus niet veel om van te leven.
Verschillende knechten woonden in woningen die eigendom
waren van de boer. Deze boeren kregen dus weer een deel
van het loon terug, omdat de knechten huur moesten
betalen. Zo
hield je
helemaal weinig
over. Als deze
knechten
ontslag kregen,
waren ze ook
meteen hun
huis kwijt.
Het meeste
handwerk werd
door arbeiders
Landarbeiders maken lange dagen.
Paarden zijn onmisbaar voor de boer.
uit Zoetermeer
gedaan. In de
oogsttijd kwamen ook de zogenaamde ‘Brabers’ uit Noord-Brabant in Zoetermeer werken.
Ook kwam het vaak voor dat kinderen op het land moesten werken. Kinderen uit armere
gezinnen gingen na hun lagere schooltijd (tegenwoordig
basisschool) direct werken bij de boer. Zo konden ze het
karige gezinsinkomen aanvullen.
Omdat er bijna geen tractoren waren, werd veel werk op
het bouwland met
werkpaarden gedaan.
Er was dan ook een
levendige
paardenhandel in
Zoetermeer, met eens
per jaar een grote
paardenmarkt Naast
werkpaarden waren
er ook luxepaarden.
De paardenmarkt in de Dorpsstraat
Die gebruikten de
boeren voor hun
De paardenmarkt in de Dorpsstraat
koetsen en sjeezen. Dat waren rijtuigen waarmee boeren ’s
zondags vaak op pad gingen. Zij konden daarmee aan anderen laten zien dat ze wel geld
hadden.

Luxe vervoer. De knecht houdt het paard in toom.
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Vervoer
Wist je dat er vóór de Tweede Wereldoorlog in Zoetermeer nog veel per schip vervoerd
werd? De schuiten konden zelfs tot midden in het dorp komen. De Leidsewallen had een
haven met aanlegsteiger.
De beurtschippers voerden goederen naar
Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en zelfs
Amsterdam. Beurtschippers waren mensen die
op vastgestelde tijden met een schuit vrachten
verscheepten.
Ze vervoerden mest, stro, zand grind,
bouwmaterialen, boter, graan en meel.
Korenmolen De Hoop aan de Stationsstraat
was toen nog per schip bereikbaar.
Margarinefabriek Brinkers en zuivelfabriek
Nutricia lieten zich ook door beurtschippers
bevoorraden. Zo ging er wekelijks een vracht
babyvoeding per schip naar Rotterdam.
De haven aan de Leidsewallen voor het vervoer
Schippersknechten verdienden rond 1900 zo’n
naar de omliggende steden.
3,5
euro per week. Daarvoor was je dan wel van
zondagnacht 12 uur tot zaterdagavond onderweg. In
de jaren twintig van de vorige eeuw ging het vervoer
per schip langzamerhand over op de auto. Ook werd
er per trein veel vracht vervoerd, vooral agrarische
goederen. Sinds 1870 ligt er een spoorlijn van
Gouda naar Den Haag met een station in
Zoetermeer. Dat station is nu Zoetermeer-Oost.
Zoeter
meer
was
ook
De Citosa-bus draait de Dorpsstraat in.
eeuwen
lang een
kruispunt van landwegen naar de omliggende
steden. Door de Dorpsstraat ging alle vervoer
van en naar Delft, Leiden, Den Haag en
Gouda. Kun je nagaan hoe druk het daar toen
was. In 1937 werd de Rijksweg (nu de A 12)
geopend. Toen verdween ook het meeste
verkeer uit de Dorpsstraat.
Deze schuiten vervoerden boter en akkerbouwproducten
naar de steden van Holland.

Agrarische industrie
In Zoetermeer ontstond aan het eind van de
negentiende eeuw agrarische industrie. Dat is
industrie die landbouwproducten verwerkte. Zo kwam
hier zuivelindustrie.Zoetermeer telde meer dan 90
boterfabriekjes. Een bekende is die van de fam.
Brinkers.
Een belangrijke fabriek was die van Nutricia, die
vooral babyvoeding maakte. Beide fabrieken namen
veel melk van de plaatselijke boeren af. Nutricia is

Zoetermeers Roem van gebr. v.d. Spek.
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vanaf ongeveer 1900 vooral bekend geworden
door haar zuigelingenvoeding. Door het gebruik
van deze voeding liep de kindersterfte terug van
15 % in het eerste levensjaar in 1900 naar 5 % in
1930. De zuigelingenvoeding werd in heel
Nederland en zelfs daarbuiten verkocht.
De fabrieksarbeiders van Nutricia verdienden
vóór de Tweede Wereldoorlog niet veel. Ook
kregen zij lange tijd geen vakantiedagen. Door
stakingen wisten de arbeiders drie vakantiedagen
per jaar af te dwingen. Overuren leverden de
arbeiders geen extra loon op. Het was 6 dagen
per week hard werken.
In de crisisjaren maakte de fabrieksdirectie nogal
gretig gebruik van werklozen, die maar een
hongerloontje van 6,5 euro per week kregen. Weer
na stakingen werd dit opgetrokken tot 7,5 euro per
week. De motivatie voor deze kleine loonsverhoging was dat de arbeiders blij moesten zijn
dat ze mochten werken.
In 1932 ging de fabriek over op de productie van Chocomel, wat flink geld opleverde.
Daarnaast ging de verkoop van baby- en zuigelingenmelk maar gestaag door. In de jaren 30
bestond er een groot verschil tussen bazen-eigenaren en personeel. Je kunt gerust zeggen
dat er een enorm verschil zat tussen wat de fabrieksleiding verdiende en wat de arbeiders
als loon kregen. De fabriekseigenaren behoorden ongetwijfeld tot de rijksten van het dorp.
De fabrieksarbeiders stonden laag in aanzien.
De ingekochte boter wordt verpakt.

Boterhandel
In Zoetermeer waren er vóór de Tweede
Wereldoorlog veel handelaren en winkeliers. Een
belangrijke plaats namen de ‘boterboeren’ in. Dat
waren handelaren, die zich gespecialiseerd hadden
in de verkoop van boter en margarine. Naast boter
verkochten de boterboeren ook kaas en eieren.
Rond 1935 telde Zoetermeer zo’n 60 boterboeren,
die hun producten in de hele omgeving en met name
in de omliggende steden aan de man brachten.
Omdat veel boterboeren zondags de Pelgrimskerk
aan de
De boterhandelaren van Zoetermeer.
Eerste
Stationsstr
aat bezochten, werd deze wel de ‘Boterkerk’
genoemd.
Aanvankelijk te voet en met paard en wagen,
bezorgden de boterboeren hun producten vanaf
omstreeks 1920 per auto. Zij kochten hun boter
en margarine onder anderen bij Brinkers.
Boterhandelaar v.d. Tang schaft een automobiel aan.
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Werkloosheid
In de jaren dertig van de vorige eeuw was
het wereldwijd crisistijd. Er kwam veel
werkloosheid en de lonen van degenen die
nog wel werk hadden daalden sterk. Wie
werkloos werd, was afhankelijk van de
bedeling. Dat wil zeggen dat werklozen van
de gemeente geld konden krijgen om van te
leven. Dat was heus niet veel. Om fraude te
voorkomen, moesten de werklozen zowel in
de ochtend en ’s middags ‘stempelen’. Zij
moesten dus twee keer per dag naar het
gemeentehuis komen. Veel mensen vonden
dat vernederend.
Kleine huisjes.
Ook de kerken ondersteunden de werklozen met
geld of gaven etenswaren en brandstof zoals kolen.
De kerkelijke giften waren klein. Je kon er niet van leven. Wel eiste de kerkelijke leiding dat
de armen zondags naar de kerk kwamen. Daar moesten ze dan plaats nemen in de
‘armenbanken’. Zo kon iedereen zien dat je arm was. Je kunt je voorstellen hoe de
steuntrekkers dat gevoeld moeten hebben.
Armoede en ziekte
De arbeiders verdienden in onze ogen heel
weinig geld. Door de crisisjaren daalde het
loon van vaste landarbeiders naar een
dieptepunt van ongeveer 8 euro per week in
1934. Een fatsoenlijk huis kon je daarvan niet
betalen. Omdat van het loon nog huishuur af
moest, hadden de arbeiders maar een paar
euro over om van te leven. Sommige
arbeiders hadden het iets beter, omdat hun
baas (de boer) hen in natura betaalde:
huisvesting, melk en aardappelen.
Fabrieksarbeiders hadden dat geluk niet.
Veel arbeiders woonden in één- of
tweekamerwoningen die wij tegenwoordig als
krot bestempelen. Nog in 1958 waren 110 woningen

De boer, zijn knechten en zijn gezin.

Hoezo, grote gezinnen?

als krot aangemerkt. Deze
arbeiderswoningen bevonden zich
voornamelijk aan de Zegwaartseweg,
de Voorweg, de Leidsewallen en de
Dorpsstraat, dat wil zeggen aan
steegjes die op de Dorpsstraat
uitkwamen.
De levensomstandigheden waren
ronduit slecht. Zo sliepen de kinderen
vaak op zolder. Je kon zo door het dak
heen kijken: wind en sneeuw hadden
vrij spel. Afval gooiden de mensen zo
in de sloot en ook de vuile luiers
wasten ouders in dit water. De wc
stond vaak aan de slootkant, dus men
deed zijn behoeften in de sloot. Dat kwam omdat
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er geen riolering was. Toch werden groenten ook in dat slootwater gewassen, omdat er geen
andere mogelijkheid was. Er werd zelfs uit de sloot gedronken. Het verbaast daarom niet, dat
mensen een slechte gezondheid hadden en regelmatig ziek waren.
Geld om kleren te kopen hadden veel arbeiders ook niet. Kinderen kregen soms kleding van
school. Rijke(re) mensen gaven ook wel kleding weg aan armere dorpsgenoten. Sommige
mensen waren zelfs zo arm dat ze gekookte aardappelschillen aten. Zoetermeer telde vóór
de Tweede Wereldoorlog veel grote gezinnen. Tien kinderen of meer was geen uitzondering.
Vaak waren die grote gezinnen arm. Omdat de ouders druk waren met werken, wassen en
eten koken werden de jongste kinderen vaak opgevoed door oudere broers of zusjes.
Zoetermeerse beroepsbevolking
Zoetermeer leek vóór 1945 vooral een
boerendorp. In 1932 telde het ongeveer 110
landbouwbedrijven, waar 480 man
werkzaam waren. Er waren ruim 40
tuinderijen. Maar de meeste mensen
werkten ergens anders, ook al had dat werk
vaak met de landbouw te maken: 16
veehandelaren, 43 handelaren in boter en
margarine en 8 graanhandelaren. Nutricia
en Brinkers waren grote zuivelfabrieken met
veel werknemers. In de handel en nijverheid
werkten in 1930 in totaal 940 man. Er
waren bijna 100 winkeliers en bijna 40
vrachtrijders en schippers.
De Spar, van klein kruideniertje tot wereldconcern.
Een bijzondere ontwikkeling voor de
winkeliers was de oprichting van De Spar in 1932 door Adriaan van Well. De naam
betekende Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig. Dat profiteren zat
hem in de gezamenlijke inkoop van kruidenierswaren. Het was vooral een manier om de
gevolgen van de economische crisis op te vangen. Door goedkoper in te kopen, verdienden
de kruideniers (winkeliers) meer dan wanneer ze alleen voor zichzelf zouden hebben
ingekocht. Vanaf 1934 werd ook de verkoop van producten gezamenlijk gedaan. Toch
gingen de inkomsten van de winkeliers tijdens de crisisjaren achteruit. De meeste
aangesloten kruideniers kwamen overigens niet uit Zoetermeer.

De Spar werd niet vanzelf groot.
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Landstorm en Burgerwacht
In de jaren dertig verslechterde de politieke
situatie met het jaar. In Duitsland en Italië
kwamen mensen aan de macht die geen
tegenstand duldden en die steeds maar
weer hun macht wilden uitbreiden. Zo
voerde Hitler in Duitsland vanaf 1933 allerlei
maatregelen in die de vrijheid van bepaalde
groepen mensen zoals joden beperkten.
Ook ging hij gebieden veroveren. Hitler had
ook aanhangers in Nederland. Er hing een
dreiging van oorlog in de lucht. Daar komt
nog bij dat de mensen de Eerste
Een angstige tijd.
Wereldoorlog (1914 – 1918) nog lang niet waren
vergeten. Dat was een verschrikkelijke oorlog geweest met miljoenen doden. Berucht waren
de gifgasaanvallen geweest, waarbij heel
veel mensen omkwamen.
Tenslotte waren de mensen bang voor
een communistische revolutie. Daarbij
zouden de rijkere mensen van hun
eigendommen beroofd worden door de
armere mensen. Alles zou op zijn kop
komen te staan.
In Rusland waren de communisten in
1917 aan de macht gekomen. Om de
angst voor ordeverstoringen te beteugelen
werden overal in Nederland groepen
Paraat bij calamiteiten.
gevormd die in dat geval de orde en rust moesten
herstellen. Zulke groepen waren er ook in
Zoetermeer: de Landstorm en de Burgerwacht, met honderden leden. De Landstorm en de
Burgerwacht hielden schietoefeningen.

Mobilisatie en luchtbescherming
In september 1939 was de oorlogsdreiging inmiddels heel
reëel geworden. Duitsland was namelijk Polen
binnengevallen en Frankrijk en Engeland hadden Duitsland
daarop de oorlog verklaard. Velen werden daarop onder de
wapens geroepen, met andere woorden, ze werden in het
leger geplaatst. Ofwel, de mobilisatie vond plaats. Mannen
die tussen 1929 en 1938 hun militaire dienst hadden
vervuld, werden opgeroepen. Ze gingen naar de militaire
kazernes toe om zich voor te bereiden op een eventuele
oorlog. Ook een aantal Zoetermeerders moest daarheen.
Tegenover het vertrek van de dienstplichtigen stond de
komst van mobilisatietroepen. Omdat het (nog) geen oorlog
was, hadden de soldaten weinig te doen. Ze verveelden zich
dus vaak. Ook werden paarden en auto’s ‘voorgevorderd’.
Dat wil zeggen dat de eigenaren ze – tegen vergoeding moesten afstaan om in een eventuele oorlogssituatie te
worden
ingezet.
Grote zoeklichten.
In 1939 kwam er in Zoetermeer ook een
luchtbeschermingsdienst. Die moest ervoor zorgen dat mensen in geval van oorlog geholpen
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werden als ze gewond raakten of getroffen werden door een gasaanval. De
Luchtbeschermingsdienst bestond uit de waarschuwings- en alarmeringsdienst; de luisteren uitkijkdienst; de reddings- en transportploegen, de opruimingsploegen en de brandweer.
De namen spreken voor zich. Velen hoopten dat Nederland zoals tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1914 – 1918) toch neutraal zou blijven. Dat wil zeggen dat ze niet mee
zouden doen aan de oorlog. Dat bleek ijdele hoop.
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Opdrachten
1. Denk je dat kinderen in de jaren dertig na schooltijd konden spelen en zo ja hoe dat
dan ging (bijvoorbeeld ouders inlichten)?
2. Kun je aangeven hoe de landbouw in Zoetermeer vroeger plaatsvond?
3. Waar stond Nutricia bekend om en was dat terecht?
4. Waar komt de naam Boterkerk vandaan?
5. Kun je aangeven hoe een arm gezin in Zoetermeer moest leven?
6. Fabrieksleiders en boeren voelden zich ver verheven boven de arbeiders. Kun je
uitleggen waarom?
7. Kun je uitleggen hoe het met het autoverkeer in Zoetermeer vóór 1937 ging en hoe
daarna?
8. Zoetermeer leek vóór 1945 een boerendorp. Kun je uitleggen hoe dat kwam en
waarom dat toch niet zo was?
9. In 1932 werd in Zoetermeer De Spar opgericht. Waarom werd die opgericht en
waarom was De Spar succesvol?
10. Kun je uitleggen waarom de Landstorm en de Burgerwacht werden opgericht?
11. Waarom werd de Luchtbeschermingsdienst opgericht?
12. Wat verstaan we onder mobilisatie en waarom vond die in 1939 plaats?
13. Kun je uitleggen waarom het communisme in de jaren dertig als een gevaar werd
gezien?

Woordenlijst
-

-

Landbouw: akkerbouw en veeteelt samen
jaren dertig: de jaren van 1930 tot 1940
Tarwewet: regel die de Nederlandse regering invoerde om de boeren te helpen met
hogere prijzen voor hun granen
Landbouwmachines: hulpmiddelen die in de landbouw gebruikt werden zoals
tractoren
Schippersknecht: iemand die de schipper moest helpen met het zware werk, zoals
het met de hand laden en lossen van het schip
Crisisjaren: jaren vanaf 1929 tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940.
Er was toen veel werkloosheid en armoede omdat het slecht ging met de economie
Economie : middelen van bestaan, zoals landbouw, handel en industrie
Beroepsbevolking: alle mensen die werken en daardoor inkomsten ontvangen
Tuinderij: bedrijf dat zich bezig houdt met de verbouw van groenten
Kruidenier: iemand die in zijn winkel houdbare voedingsmiddelen verkocht zoals
suiker, stroop, azijn en kruiden. Tegenwoordig koop je zulke producten in een
supermarkt. Zo is Albert Heijn als kruidenier begonnen.
Politiek: het bestuur van een land of van een gemeente
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-

-

-

Communistische revolutie: een enorme verandering waarbij mensen die veel geld
of grond hadden die moesten afgeven aan mensen die dat niet hadden.
Communisten zijn mensen die vinden dat iedereen gelijk is en daarom allemaal
hetzelfde moeten bezitten.
Nationaal socialisme: opvatting die ervan uit ging dat Duitsland het beste land was,
omdat Duitsers tot het Germaanse ras behoorden. Hitler vond als leider van
Duitsland dat hij het recht had om andere landen, waar niet-germaanse volken
woonden, te veroveren. Onder Germaans ras verstaat Hitler een speciaal soort volk,
dat veel beter wordt geacht dan alle andere volken.
Militaire dienst: verplichting van jonge mannen om in het leger te gaan werken
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Instructie voor de docent
Algemeen
De bedoeling van de lesbrief is om de leerlingen kennis te laten maken met de samenleving
in Zoetermeer van vóór de Tweede Wereldoorlog, toen de plaats nog een dorp was.
Desondanks spelen internationale ontwikkelingen een rol in dit dorp.

Leerdoelen
-

De leerlingen herkennen het agrarische karakter van Zoetermeer en kunnen dit
karakter toelichten aan de hand van concrete voorbeelden
De leerlingen hebben inzicht in de structuur van de plaatselijke beroepsbevolking en
kunnen de relatie leggen met het beeld van Zoetermeer als landbouwdorp
De leerlingen kunnen het afwijkend karakter van de landbouw ten opzichte van de
tegenwoordige situatie schetsen en toelichten
De leerlingen kunnen de ontwikkeling in de verkeerssituatie in de jaren dertig van de
vorige eeuw in Zoetermeer schetsen
De leerlingen kunnen de sociale tegenstellingen in Zoetermeer in de jaren dertig van
de vorige eeuw en hun achtergronden schetsen en verklaren
De leerlingen kunnen de politieke bedreigingen voor de samenleving in de jaren
dertig schetsen en toelichten
De leerlingen kunnen de relatie tussen de landbouw en de agrarische industrie en
handel toelichten en verklaren
De leerlingen weten wat mobilisatie inhoudt en waarom die werd uitgevoerd
De leerlingen kunnen de relatie leggen tussen de internationale politieke
ontwikkelingen in de jaren dertig en die in Zoetermeer in deze periode

Lesopzet
Gezien de omvang van de lesbrief(tekst) is het raadzaam de lesbrief in een tweetal lessen te
behandelen.
Tijdens de eerste les kan dan de landbouw(industrie) en de sociaal-economische structuur
(rijkdom – armoede + gevolgen) aan de orde worden gesteld. Mocht de behandeling van
deze onderwerpen meer tijd vergen dan de omvang van één les, dan kan nog een deel van
een volgende les aan deze themata worden gewijd.
Verdere achtergrondinformatie
Voor verdere achtergrondinformatie kunt u terecht in de volgende literatuur:
-

Ton, Vermeulen, Dorp in oorlog Zoetermeer 1940 – 1945
Wim Wennekes, De vader van Nutricia ‘De min van Nederland’
Verzuild verenigd. Kerkelijk verenigingsleven in Zoetermeer 1870 – 1970
Gebundeld verleden. Jublileumboek Historisch Genootschap Oud Soetermeer 1949 –
1989
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 14

Antwoorden op de opdrachten
1. Mobieltjes waren er toen nog niet. Ook vaste telefoontoestellen waren er nauwelijks.
Kinderen moesten dus eerst thuis gaan vragen of ze ergens anders mochten gaan
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spelen. Vaak moesten ze na schooltijd ook op het land werken, zodat er geen
speeltijd over bleef.
2. De landbouw vond in Zoetermeer vooral met paarden plaats. Ook moest er veel
handwerk worden verricht door boerenknechten en landarbeiders.
3. Nutricia was vooral bekend om haar zuigelingenvoeding. Die bekendheid was
terecht, omdat de kindersterfte door het gebruik van die voeding sterk afnam.
4. Veel boterhandelaren (boterboeren’) gingen zondags naar de (Gereformeerde) kerk
aan de Stationsstraat. Ook de bouwkosten van de kerk kwamen in grote mate van de
boterboeren. Vandaar de naam Boterkerk.
5. De arme mensen woonden samen in bepaalde straten en steegjes in 1 of 2kamerwoningen. Hun huizen waren koud en vochtig. Op de zolders – waar de
kinderen vaak sliepen – hadden wind en neerslag vrij spel. Er was geen eigen toilet.
Met deed zijn behoefte vaak in de sloot. Drinkwater haalde men ook wel uit diezelfde
sloten. Kleding kregen ze regelmatig van rijkere mensen of van school. Sommigen
hadden het zo slecht dat ze aardappelschillen aten. Er waren ook veel werklozen die
arm waren. Zij moesten zich dagelijks twee maal bij de gemeente melden en daar
‘stempelen’.
6. Fabrieksleiders en boeren verdienden veel meer dan arbeiders en hun aanzien was
dan ook veel groter.
7. Vóór 1937 ging het verkeer van en naar Leiden, Den Haag, Gouda en Delft dwars
door de Dorpsstraat. Na die tijd ging het verkeer grotendeels over de snelweg, de
huidige A 15. Die werd destijds de Nieuwe Weg genoemd.
8. Zoetermeer leek vóór 1945 een boerendorp. Dat kwam omdat er veel boeren en veel
landbouwgrond was. Toch was het geen boerendorp omdat de meeste mensen niet
in de landbouw, maar in de dienstverlening, handel en industrie werkten.
9. De Spar werd opgericht door kruideniers om gezamenlijk kruidenierswaren te kunnen
inkopen. Het was een succes omdat de kruideniers op die manier meer verdienden
dan wanneer ze afzonderlijk voor zichzelf ingekocht zouden hebben. Toch was het
voor de kruideniers in de crisisjaren geen vetpot.
10. De Landstorm en de Burgerwacht werden opgericht om bij onrust de orde en de rust
te bewaren of te herstellen. Men was destijds vooral bang voor een communistische
revolutie, die alles op zijn kop zou zetten en rijkere mensen van hun bezittingen zou
beroven. Die wilden hun eigendommen dus wel beschermen. Alles moest bij het
oude blijven.
11. De Luchtbeschermingsdienst werd opgericht om de gevolgen van lucht- en
gasaanvallen voor de burgerbevolking op te vangen. Gewonden zouden verzorgd
worden.
12. Onder mobilisatie verstaan we dat veel mannen in het leger werden geplaatst om
daar te werken. Ze werden dus soldaat. De mobilisatie vond in 1939 plaats omdat er
oorlog (met Duitsland) dreigde. De gemobiliseerde soldaten moesten in geval van
oorlog ons land verdedigen.
13. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het communisme als gevaar gezien,
omdat bij een communistische revolutie alles op zijn kop zou worden gezet. Rijkere
mensen zouden hun bezittingen dan verliezen ten behoeve van arme mensen.
Omdat juist de rijke mensen veel te verliezen hadden, zagen zij het communisme als
een gevaar.

Deze lesbrief is vervaardigd door:
Bert van Eken, voorzitter Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Cees Heeren, gemeentearchivaris van Zoetermeer
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