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Leestekst
Hongerwinter 1944-1945
Wat is “De hongerwinter”?

1. De distributie

Half bevrijd en half bezet: dat was de situ-
atie in Nederland nadat in september 1944 
de sprong over de Rijn van de bondgenoten 
tegen Duitsland was mislukt. De bevolking 
had geen idee dat de bevrijding nog meer 
dan een half jaar op zich zou laten wachten. 
Dat de winter bovendien streng zou zijn, kon 
men natuurlijk al helemaal niet weten. 
De winter van 1944-1945 was voor het wes-
telijk deel van Nederland de zwaarste be-
proeving van de Tweede Wereldoorlog. Het 
zuiden was bevrijd, maar ook aan het noor-
den en oosten van het niet bevrijde Neder-
land is de hongersnood grotendeels voor-
bij gegaan. De schaarste aan voeding en 
brandstoffen trof vooral de steden, en dan 
vooral degenen die geen geld of contacten 
hadden om hulp in te schakelen. Een gevolg 
van de honger was dat de mensen zwakker 
werden en minder weerstand hadden tegen 
ziektes.

In de loop van de oorlog werd bijna alles 
schaarser. Veel levensmiddelen werden 
daarom uit de vrije verkoop gehaald om ze 
via een distributiesysteem tegen vastgestel-
de prijzen te verkopen. Iedere leeftijdsgroep 
had recht op een bepaalde hoeveelheid 
voedsel, en daarnaast werd er rekening ge-
houden met mensen die zwaar lichamelijke 
arbeid moesten verrichten en met aanstaan-
de en jonge moeders. Iedere Nederlander 
had een distributiestamkaart en ontving van 
tijd tot tijd bonkaarten voor levensmiddelen 
en andere zaken zoals textiel, fietsbanden, 
schoenen, enzovoorts.
Je leverde een bon in bij de winkelier en kon 
als alles goed ging, tegen de vastgestelde 
prijs je levensmiddelen of andere zaken ko-
pen. De aankopen werden ook op de stam-
kaart aangetekend. Wat er verkrijgbaar was 
en wanneer je je bonnen kon inleveren, stond 
in de krant. De winkelier moest alle ingeko-
men bonnen op vellen plakken en insturen 
naar het Centraal Distributie Kantoor. Als hij 
dat niet deed, kon hij geen nieuwe goederen 
kopen. Op zoek naar etensresten

Bonnen
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2. Zwarte handel
Zwarte markt
Veel boeren verkochten stiekem zelf hun 
melk, vlees, graan, koolzaad om olie van de 
persen, enz. De overheid deed er alles aan 
om deze ?zwarte handel? tegen te gaan. 
Zij slaagde daarin maar gedeeltelijk. Naast 
goederen werd er ook gehandeld in bonnen. 
Diegenen die ¢f een deel van de bonnen niet 
nodig hadden ¢f geen geld hadden om met 
de bonnen iets te kopen, verkochten hun 
bonnen. Daar werd dan vervolgens weer 
handel mee gedreven. 

Dagboekfragment van een huisvrouw
… Deze week hadden we toch zo’n vrese-
lijke tegenvaller. Toen was bon 7 van de bo-
ter aan de beurt en die moest een week van 
te voren bij de kruidenier worden ingeleverd 
om die boter te krijgen. Ik wist daar niets van 
omdat we geen courant lezen. Dus toen ik 
met bon 7 om boter kwam kreeg ik niets. 
Dat was een ramp. We hadden toch al drie 
dagen zonder iets gezeten. En alsof dat nog 
niet er genoeg was had ik bon 5 weggedaan 
omdat ze eerst overgeslagen hadden. Dat 
doen ze anders nooit, een bon die ze over-
sloegen gebruiken. En dus kon ik ook voor 
de volgende periode geen boterbonnen in-
leveren. Waardoor we zodoende 24 dagen 
zonder boter moesten doen. Nu, ik heb eerst 
een deuntje gehuild toen ik thuiskwam en de 
hele nacht te liggen piekeren
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Op 6 juni 1944 was het eindelijk zover. De 
legers van de bondgenoten, de Amerikanen, 
Canadezen en Engelsen, tegen Duitsland 
landden op de stranden van Normandiâ. Pa-
rijs werd op 25 augustus 1944 ingenomen, 
Brussel en Antwerpen die dag erna. Ook 
het zuiden van Nederland werd bevrijd. De 
minister president Gerbrandy zie vanuit Lon-
den in een radiobericht dat hij de bondgeno-
ten een hartelijk welkom wilde toeroepen op 
onze vaderlandse bodem...
?Het uur der bevrijding heeft geslagen!?
De dag na deze uitzending, 5 september 
1944, is de geschiedenis ingegaan als ?Dol-
le Dinsdag?. Veel NSB-ers, die hadden sa-
mengewerkt met de Duitsers, vluchtten naar 
Duitsland. Aan de rand van Den Haag en 
Amsterdam wachtten de mensen op de be-

4. Van D-Day tot 
Marketgarden

Hitler had bevolen dat de Nederlandse le-
vensstandaard niet beneden die van Duits-
land mocht dalen, er zou geen uitbuiting 
plaatsvinden. 
De Wehrmacht plaatste ook bij de Neder-
landse industrie haar orders en de arbeiders 
deden gewoon hun werk. Maar dit werd 
moeilijker naarmate Duitsland tal van goe-
deren vorderde, een soort van legale dief-
stal. Deze goederen waren nodig voor het 
Duitse leger en de oorlogsindustrie. Eerst 
werden grondstoffen gevorderd zoals vetten 
en oliân, koffie, thee, tabak, maar ook wol, 
katoen en huiden. Ook van tin, aluminium, 
rubber, sisal, schroot, smeerolie en benzine 
werd een groot deel opgeâist. Er werd wel 
voor betaald, maar vaak onvoldoende en 
niet op tijd. En voor geld was er weinig te 

3. De Duitse bezetting

Een krantenbericht
Vele bezoekers uit de provincie wisten pre-
cies waar zij terecht konden als zij eens wil-
den smullen van dingen, waaraan zij niet 
meer op reguliere wijze konden komen. 
En die hier, o wonder boven wonder, voor 
houders van goed gespekte beurzen opge-
stapeld lagen. Broodjes met volvette kaas, 
broodjes met rookvlees, gerookte paling, ge-
kookte eieren, en wat dies meer zij. Het was 
er te kust en te keur te krijgen voor wie de 
adresjes wist. En die adresjes? zij waren een 
openbaar geheim.
De politie wist dit natuurlijk ook.
Op zaterdagavond rukten ineens veertig re-
chercheurs tegelijk uit. Bij kleine groepjes de-
den zij invallen in broodjeswinkels, cafÇs en 
restaurants. Ook hielden zij op straat man-
nen aan die een mand bij zich hadden, waar-
van de inhoud met een doek bedekt was. 

koop.
Door de vordering van vrachtwagens werd 
het vervoer van voedsel moeilijker. Halver-
wege 1942 werden ook fietsen op straat in 
beslaggenomen ten behoeve van de Wehr-
macht.
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Het niet bevrijde deel van Nederland was af-
gesneden van de toevoer van steenkolen uit 
Zuid-Limburg. De steenkool was niet alleen 
nodig voor de verwarming, maar ook gas-
fabrieken, andere fabrieken en elektriciteits-
centrales hadden steenkool nodig.
Door gebrek aan steenkool moesten veel fa-
brieken sluiten, de arbeiders werden werk-
loos. 
Van oktober 1944 tot maart 1945 was het 
weer in Nederland uitzonderlijk slecht. Het 
regende en sneeuwde veel en het vroor ?s 
nachts wel tot -12 graden. 
Alleen ziekenhuizen en centrale keukens 
kregen nog gas toegevoerd en natuurlijk de 
Duitsers. Veel mensen, vooral vrouwen en 
kinderen gingen op zoek naar brandstof. 
Er werd gezocht op plaatsen waar kolen of 

5. Brandstoffennood

vrijders met vlaggetjes en bloemen.
Maar...
De geallieerden waren nog lang niet zover! 
Op zondag 17 september vonden ten wes-
ten van Arnhem geallieerde luchtlandingen 
plaats om een groot offensief voor te berei-
den. De geallieerden wilden de grote rivieren 
oversteken, de Maas, de Waal en de Rijn. 
Deze aanval mislukte. De Duitsers hielden 
de brug naar Arnhem in handen.
Het hoofdkwartier van de geallieerden vroeg 
aan de Nederlandse regering in Londen om 
bevel te geven tot een spoorwegstaking. 
Daardoor zou het vervoer van de gevrees-
de V-wapens van de Duitsers worden ver-
hinderd. Die staking kwam er: dertigduizend 
spoorwegmensen moesten onderduiken om 
niet door de Duitsers te worden opgepakt. 
Dat het platleggen van de spoorwegen ook 
het vervoer van levensmiddelen en steenko-
len naar het westen in gevaar bracht, werd 
op de koop toe genomen. Men ging er im-
mers van uit dat de bevrijding nabij was.
Maar de geallieerde legers richtten zich op 
de aanval van Duitsland zelf. De Duitsers wil-
den zich niet zonder slag of stoot overgeven 
en gingen over tot actieve verdediging. Gro-
te delen van het land werden onder water 

gezet. Tegelijkertijd probeerden de Duitsers 
nu alles uit Nederland weg te halen wat de 
geallieerden ten goede zou kunnen komen. 
De Rijkscommissaris Seys-Inquart, die voor 
de Duitsers ons land bestuurde, kondigde 
bovendien af dat er geen levensmiddelen of 
brandstoffen naar het westen van het land 
vervoerd mochten worden.
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6.Hongersnood

Na september 1944 kwam de stadsbevol-
king er steeds meer achter hoe afhankelijk 
ze was van het platteland. Gewoonlijk wer-
den zaken als aardappelen en groente, vlees 
en zuivel in de winkel verkocht. 
Afhankelijk van het inkomen kon men eten 
wat men wilde, al was de keuze natuurlijk 
veel beperkter dan nu.
Het distributiestelsel had daar in principe niet 
veel aan veranderd. Maar toen dat stelsel niet 

cokes waren gelost. Ook de bomen in de 
straten en plantsoenen leverden brandstof, 
hout. 
Ook moesten de houten parkbankjes en 
sierbruggetjes over de vijvers er aan geloven. 
Net als de houten blokjes tussen de tram-
rails, want de trams reden toch niet meer. 
Zelfs asfalt kon dienen als brandstof. Wat 
maar branden kon werd mee naar huis ge-
sleept. Uit de woning werd zoveel mogelijk 
wat brandbaar was als brandstof voor de 
kachels gebruikt. 
Zelfs de meubels moesten er aan geloven, 
van trapleuning tot boekenkast al of niet met 
inhoud. Niet alleen om de kou te bestrijden, 
maar ook om te koken. Op zelfgemaakte 
wonderkacheltjes! Met twee blikken die in el-
kaar werden geschoven, kon men met wei-
nig brandstof snel iets warm maken.

Een krantenbericht
13 maart 1945
De ontgroening van Amsterdam, het om-
hakken van bomen heeft een onrustbarende 
omvang aangenomen. Het aantal bomen in 
de stad, dat men op ongeveer 34.000 kon 
schatten, is volgens betrouwbare onder-
zoekingen met 20.000 verminderd. Iepen 
en Linden zijn dus totaal gedecimeerd. Nu 
heeft de afdeling beplanting wel een 20.000 
jonge bomen in reserve op de kwekerij, 
maar zij wacht wijselijk tot na de oorlog met 
de aanplant daarvan. De struiken en plant-
soenen zijn ook op grote schaal vernield. 
Ook daar zal later alles opnieuw moeten 
worden aangepland, want plantsoen en 
parken zijn kaalgeroofd. 

meer werkte, werd duidelijk dat de stadsbe-
woners zelf voor eten op pad moesten. 
Tienduizenden gingen de boeren nu zelf op-
zoeken in zogenaamde hongertochten naar 
het platteland.
In het oosten en noorden van het land en 
gedeeltelijk op het platteland in het wes-
ten was nog voldoende voedsel aanwezig. 
Sommige mensen hadden goede contacten 
met de gebieden waar wel voedsel was. An-
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Mannen, vrouwen en kinderen trokken van-
uit de steden naar het platteland om eten te 
zoeken of om hun kinderen onder te bren-
gen. Volgens een voorzichtige schatting wa-
ren er per dag meer dan vijftigduizend ‘hon-
gertrekkers’ onderweg.
De mensen moesten zelf op pad, met een 
fiets, met een handkar, met een bakfiets, 
maar ook lopend. In het begin waren de 
tochten nog dichtbij huis, maar naarmate 
de hongerwinter voortduurde, moest men 
steeds verder weg om voedsel te halen. Ver-
derop was meer voedsel te krijgen en daar 
waren de prijzen ook minder hoog. 
Sommige boeren vroegen veel te veel en wil-
den snel rijk worden, maar de meerderheid 
van de boeren bood hulp zonder er iets voor 
terug te vragen.
Veel stadskinderen werden opgevangen en 

dere mensen hadden die contacten niet, of 
in mindere mate.
Het vervoer van voedsel van het platteland 
naar de stad was bijna onmogelijk door:
- De spoorwegstaking
- Het verbod op het vervoer van voedsel
- De beschietingen van de geallieerden op 
vrachtauto?s en binnenvaartschepen.
Men ging ook dingen eten die tot voor die 
tijd nooit als voedsel waren beschouwd: sui-
kerbieten en tulpenbollen.

Het volgende probleem was het koken. De 
levering van elektriciteit en gas was op de 
meeste plaatsen in het westen gestaakt. Er 
werden wel noodkacheltjes gebruikt, maar 
je moest wel aan brandstof zien te komen. 
Daarom werden centrale keukens ingericht. 
Daar kon je eten halen. Je moest eerst melk- 
en aardappelbonnen inleveren, plus een deel 
van de groentebonnen. Daarna moest je 
een knipkaart kopen voor 1,40 gulden, goed 

voor een week lang elke driekwart liter warm 
voedsel.
Op de zwarte markt werden schaarse levens-
middelen verhandeld voor steeds meer geld 
of gebruikt als ruilmiddel voor luxe artikelen. 
Uiteindelijk kostte een brood 40 gulden, 210 
maal de normale toegelaten waarde. Aard-
appelen kostte 70 maal de toegelaten waar-
de en boter 58 maal, bruine bonen 80 maal 
en tarwebloem 230 maal. 

1944-1945
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Een dagboekfragment
Hongertocht
Eindelijk was het dan zover. Er kon niet lan-
ger gewacht worden. Het laatste zakje met 
ver (over)jarige verdroogde bruine bonen 
was aangebroken. Heel lang weken en heel 
lang koken op clandestiene gasvlammen (le-
vensgevaarlijk) of op gekaapt hout enz. was 
nodig om er nog iets eetbaars van te maken. 
Het rantsoen brood was een druppel op een 
gloeiende plaat, suikerbieten waren steeds 
moeilijker te verkrijgen en van de tulpenbol-
len die werden aangeboden werden we alle-
maal ziek. 
Op 15 januari 1945 heel vroeg stapte ik op 
een fiets- door pa van allerlei oude fietsen 
tot een redelijk goed rijdbaar vehikel in elkaar 
geknutseld... met banden! Een hele luxe, 
want velen reden op houten banden of ge-
woon op velgen.
De fiets werd volgehangen met tassen, en 
een koffer achterop. Zelf was ik heel warm 
gekleed met over alles heen nog een oude 
jas van pa. Dat was nodig, want hartje win-
ter van Den Haag naar Friesland fietsen om 
voedsel en hulp te halen is geen kleinigheid, 
al was ik nog betrekkelijk jong. Pa kon het niet 
wagen, want alle mannen tot 40 jaar werden 
door de moffen opgepakt en onherroepelijk 
naar Duitsland gestuurd om te werken in de 
oorlogsindustrie. 

bleven als pleegkind op de boerderijen. Er 
werden ook voedselpakketten naar de stad 
gestuurd. 
Ook vanuit Aalten werd er een trein vol rog-
gebrood verzonden.
De hongertochten waren niet zonder risico. 
Het eten dat was bemachtigd kon in beslag 
genomen worden door de Duitsers of door 
landwachter worden afgepakt (geünifor-
meerde en bewapende handlangers van de 
bezetter).

Verslag van een kindertransport
Mensen uit de stad stuurden uit wanhoop 
hun kinderen naar het platteland om daar op 
goed geluk een onderkomen te zoeken. Om 
deze mensen te helpen werden er kindere-
vacuaties op touw gezet. De tochten werden 
meestal ’s nachts uitgevoerd omdat de ge-
allieerden alles wat reed onder vuur namen.
Eerst moest ieder kind worden voorzien van 
een touwtje om de nek en daaraan een label 
met zijn naam en woonplaats erop. En ein-
delijk toen het goed donker was gingen we 
op weg. Van de reis herinner ik me niet veel 
meer dan dat het erg donker was, dat de 
vrachtwagen stonk en dat er steeds een zak 
blokjes in de gasgenerator moest maar dat 
we verder redelijk ongestoord konden door-
rijden. Ineens werden we wakker gemaakt. 
We waren in het plaatsje Enter. Hier zouden 
we vier weken blijven. De volgende morgen 
bleek dat er in Enter geen plaats meer was. 
Het dorp zat al vol hongerige kindertjes uit 
het westen.
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8.Honger en dood
Steeds meer mensen kregen te kampen met 
uitputtingsverschijnselen die het gevolg wa-
ren van een volstrekt gebrek aan voedsel. 
Daarnaast was men natuurlijk ook veel be-
vattelijker geworden voor ‘gewone’ ziektes, 
omdat de weerstand ernstig was afgeno-
men. Er waren ook niet voldoende medicij-
nen meer. We weten het niet precies maar 
geschat wordt dat minstens 22.000 direct 
of indirect door de honger zijn omgeko-
men. Het aantal doden dat begraven moest 
worden, lag vele malen hoger dan normaal. 
Vooral in de grote steden was er een tekort 
aan kisten, aan hout om kisten te maken. 
Vervoer was zo goed als onmogelijk en de 
grafdelvers en kostdragers konden hun werk 
nauwelijks doen omdat ze zelf honger leden.

9.Internationale hulp
De Nederlandse regering in Londen was 
op de hoogte van de hongersnood in Ne-
derland. Zij probeerde hulp te krijgen. Na 
veel onderhandelen slaagde het Rode Kruis 
van Zweden erin om op 28 januari 1945 het 
westen van Nederland met hulpgoederen te 

bereiken.
Op 13 februari 1945 kreeg iedereen gratis: 
800 gram brood voor personen van 4 jaar en 
ouder, 125 gram margarine voor iedereen, 
250 gram grutterswaren, voor kinderen van 
0-14 jaar (om pap van te koken). 
Alleen al het laagvliegen van de bommen-
werpers zonder dat de Duitsers wat deden, 
maakte de bevolking dol-enthousiast. De 
vliegtuigen gooiden tien dagen lang voedsel 
uit boven bezet gebied.
Tot verbijstering van de Nederlanders de-
den de Duitsers niets tegen de langzaam en 
laagvliegende bommenwerpers die voedsel 
kwamen brengen. Er werd met vlaggen ge-
zwaaid alsof Nederland al echt was bevrijd. 
Het voedsel werd verzameld en zo eerlijk 
mogelijk uitgedeeld. 

10.Bevrijding
De Duitse legers waren in het begin van 
1945 al grotendeels teruggedrongen op ei-
gen grondgebied, maar waren nog zeker 
niet verslagen. Pas op 7 maart lukte het de 
Amerikanen om de eerste brug over de Rijn 
in handen te krijgen. De bevrijding van oost- 
en noord Nederland ging gestaag door.
Vanaf 2 mei 1945 kwamen er ook voedsel-
transporten over land.
De capitulatie werd op 6 mei 1945 onderte-
kend.
Langzaam, heel langzaam kwam het gewo-
ne leven weer op gang. Een paar jaar bleven 
nog een aantal artikelen op de bon, omdat 
nog lang niet van alles genoeg voorraad was. 


