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Het Zweeds Wittebrood, dat aan het eind van de hongerwinter als manna uit de lucht kwam 
vallen, heeft in de loop der tijd mythische proporties aangenomen. In werkelijkheid kwam 
niet het brood uit Zweden, maar het meel dat door Nederlandse bakkers werd gebruikt om 
‘Zweeds wittebrood’ van te bakken. Dat deed echter niets af aan de dankbaarheid van de 
hongerende Nederlanders jegens de Zweden. 

In 1946 zat Hannie Overeem in de klas van meester Koornneef op de Prinses Marijkeschool 
aan de Godelindedwarsstraat te Bussum, die overigens toen nog School D heette, want prin-
ses Marijke werd pas in 1947 geboren. Meester Koornneef, die van alles met zijn klas on-
dernam, had contact gelegd met een Zweedse school. En zo kwam het dat Hannie Overeem 
in April 1946 een in keurig handschrift geschreven briefje ontving van een Zweeds meisje, 
Gunnel Borg, eveneens 10 jaar oud. Gunnel woonde in Göteborg, Sveridge. Hannie kon dat 
Zweeds natuurlijk niet lezen, net zo min als de andere kinderen in haar klas die een briefje 
uit Zweden ontvingen. Dat belette hen niet om terug te schrijven. Geïnstrueerd door mees-
ter Koornneef bedankten ze hun Zweedse leeftijdgenoten voor het wittebrood dat hen aan 
het eind van de oorlog zo goed had gesmaakt. We mogen ervan uitgaan dat de Zweedse 
kinderen ook geen Nederlands konden lezen, dus bleef het bij die eenmalige briefwisseling. 

Iedere Bussumer die ouder is dan 75 jaar 

herinnert zich nog de bevrijding en de 

daaraan voorafgaande hongerwinter. 

Zo ook Hannie Hille - Overeem, destijds 

10 jaar oud. Zij vertelt mij het verhaal 

van het Zweeds Wittebrood.

Nol Verhagen

Kära 
Hannie!

pelen thuis. Ze zagen er uit als zwijnen, en 
op ’t laatst was het zo druk op dat land 
dat op iedere vierkante meter een mens 
in de grond stond te wroeten. Er zijn een 
paar mensen flauw gevallen en sommigen 
konden niet meer uit de modder komen, 
zodat mijn vader moest helpen trekken en 
dat alles om wat aardappelen te bemach-
tigen. Gas en elektriciteit hebben we ook 
al lang niet meer. We koken op de kachel, 
die er natuurlijk heel niet geschikt voor is 
en wat een akelige stank in de huiskamer 
geeft. Ze zitten soms met de handen in het 
haar hoe alles klaar te krijgen met één ka-
chel voor zo’n groot gezin. Dan hebben we 
natuurlijk ook geen kolen. Mijn zusje van 
15 jaar en broertje van 12 jaar gaan er zo 
vaak mogelijk met trekzaag en bijl op uit om 
brandhout te halen. Je staat er soms verstelt 
van zulke dikken bomen die kinderen mee 
aankomen zetten. Maar er lopen geweldig 
veel wachten in het bos. Van de week is hun 
zaag afgenomen, dat wordt dus ook alweer 
moeilijk. Ik kan het niet uitstaan, dat ik nu 
juist in zo’n drukke tijd ziek ben geworden 
en mijn moeder nog meer last bezorg. Ik 
hoef gelukkig niet naar een sanatorium dat 
lijkt me niets in deze tijd.
 

Groetjes, Nely

liter melk per dag, een half pond boter, 6 
ons vlees en 1 ½ brood per week.

De hele familie (behalve moeder, mijn 
jongste broertje en ik) is eens een keer aan 
’t aardappelen narooien geweest. Ze waren 
om 6 uur opgestaan, het goot van de regen 
en ze zakten tot hun kuiten in de modder, 
maar ze kwamen met een mud aardap-

Naschrift
Het gezin Snieder had acht kinderen. Vader was orthopedisch schoenmaker. 
De hongerwinter moest na deze brief nog beginnen. Drie zusjes Snieder zijn toen 
met een handkar helemaal naar Andijk gelopen, met een tussenstop bij familie In 
Monnickendam, om bij een oom zakken aardappelen, winterwortelen en uien op te 
halen. Nely trouwde in 1949 met Kees Stegenga. Pas in 1956 werd ze genezen 
verklaard van tbc; ze had toen al een gezin met drie kinderen. Echtgenoot Kees 
bekleedde vanaf de aanvang diverse technische functies bij de televisie in Bussum. 
Hij overleed in 2006.

Nely Snieder en 

Cees Stegenga in 

augustus 1943

Tegeltje voedseldroppings 
(coll. HKB)

foto’s familiearchief)



Pas veel later liet Hannie dat briefje uit 1946 vertalen. Toen het briefje enkele jaren geleden 
opnieuw opdook uit de nalatenschap van haar overleden moeder, kreeg dit verhaal voor 
Hannie nog een leuk staartje.  Maar eerst vertelt ze nog hoe ze de hongerwinter doorkwam.

Haar vader was loodgieter en wist hoe je van de katoenen koordjes 
van een zwabber een lont kon maken voor een carbidlampje. Die 
lampjes ruilde hij bij de kruidenier voor suiker. Met die suiker ging 
hij naar de huisarts die hem in ruil daarvoor sigaren gaf. En met die 
sigaren ging hij samen met zijn vrouw per bakfiets de boer op om 
voedsel te vinden. Intussen paste oma (opoe) op Hannie, haar broer 
Jan en zusje Ria…
Toen Hannie en haar 
man gepensioneerd 
waren begonnen ze 

cruises te maken. Tijdens een van die cruises 
ontmoetten ze iemand uit Huizen die via de pad-
vinderij mensen in Zweden  had leren kennen. 
Het verhaal over de kortstondige penfriendship 
met een Zweeds meisje leidde via een Zweedse 
kennis tot een speurtocht naar Gunnel Borg. En 
warempel, ze kwamen 
haar op het spoor. Ze 
had zelfs het briefje dat 
ze destijds van Hannie 
had gekregen bewaard. 
Het resultaat is dat de 
dames na 65 jaar de 
correspondentie heb-
ben hervat! Met Google 
Translate gaat dat 
tegenwoordig wel een 
stuk gemakkelijker…
 

Schoolfoto van de klas van Hannie 

Overeem (foto familie-archief)
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Het briefje Han 

Gunnel Borg 

(familie-archief)

Op 16 januari werd het nieuwe thuis van de Bussumse Historische Kring in 

Station Naarden-Bussum formeel geopend in aanwezigheid van veel vrijwil-

ligers en leden. Het nieuwe onderkomen, in een van de mooiste historische 

gebouwen van ons dorp, past naadloos bij de ambities van de vereniging. 

Om burgemeester Henk Heijman te citeren, die de opening verlevendigde 

met een korte toespraak: “De noodzaak om te verhuizen en de inspanning 

om in korte tijd een ander onderkomen te vinden heeft geleid tot duide-

lijke verbetering van de werkomstandigheden. Zo zie je maar dat veran-

deren soms goed is voor een organisatie.” Of nu deze toespraak dan wel 

de daarop volgende ‘onthulling’ van de historische panoramakaart met de 

routes van de Gooische Moordenaar door voormalig stationschef Luc Smink 

(88 jaar jong) de formele opening van het onderkomen was, werd mij niet 

duidelijk, maar ik kreeg wel de unieke kans om met deze markante oud-

Bussummer te spreken. Sedert zijn pensionering in december 1985, na 40 

jaar werken bij de NS, woont hij nu (weer) in Emmen.

Luc Smink wenste duizenden Bussummers 
een goede reis en behouden thuiskomst

Jan-Willem 
Henfling

Opening 

Documentatiecen-

trum HKB, 

16 januari 2015 

(foto Jaap van 

Hassel)


