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Inleiding
“In den oorlog was alles op de bon!” een vaak gehoorde uitspraak van Wim Mallens. Wim (1924-2013),
voor de auteur van dit stuk opa Wim, wilde ermee aangeven dat tijden van rantsoenering in de Tweede
Wereldoorlog niet te benijden waren. Hij woonde in het Brabantse kerkdorp Biezenmortel en had als
derde boerenzoon na de oorlog geen cent te makken en weinig vooruitzichten. In 1948 schafte hij een
‘dorsmachine’ aan met hulp van het net ingevoerde Amerikaanse Marshallhulpprogramma. Het was
de eerste machine van een uiteindelijk groot en succesvol loonbedrijf. 65 jaar later konden de
Amerikanen nog steeds in zijn ogen niets verkeerds doen.
Bovenstaande anekdote is slechts een van de vele verhalen over ‘de oorlog’. De Tweede
Wereldoorlog was anders dan andere Europese conflicten, het was een totale oorlog die de
burgerbevolking diep raakte. In een totale oorlog wordt de volledige infrastructuur van een land
aangepast om de oorlogsinspanning mogelijk te maken. Dit betekende, dat ook de voedselproductie
en de consumptie van een land volledig in het teken stond van het conflict. Dat was het geval in de
Eerste Wereldoorlog, maar nog sterker in de Tweede Wereldoorlog. Economieën en
voedselvoorzieningen zijn vaak thema’s, die het onderspit delven tegenover de grote slagen tussen de
legers en het politieke krachtenveld van ideologieën. Toch waren de economieën van de strijdende
partijen net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan de strategieën van generaals en maarschalken.
Dit onderzoek zal zich richten op een van die onderbelichte thema’s: de voedselvoorziening
van zowel Groot-Brittannië, als Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende
wederopbouw. Het gaat hierbij om twee vergelijkbare landen, die zich in een andere oorlogssituatie
bevonden. Nederland was op vijf dagen na 5 jaar bezet, Groot-Brittannië werd niet bezet en vormde
één van de grootste kostendragers van de oorlog. Groot-Brittannië had na de oorlog grote schulden
aan de Verenigde Staten en het land was zwaar gebombardeerd. Londen en veel van de grote
industriële centra lagen in puin. Nederland was ook niet ongehavend uit de oorlog gekomen. Het
gebied rond de grote rivieren was vanaf september 1944 tot mei 1945 een front. Daarvoor was
Nederland bezet door het Duitse leger. Het Duitse leger had, zeker aan het einde van de oorlog,
opdracht gekregen zoveel mogelijk industriële- en infrastructurele apparatuur naar Duitsland te
vervoeren.1
Binnen dit onderzoek zullen de Britse en Nederlandse voedselrantsoenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de wederopbouw met elkaar vergeleken worden. Dit is een belangrijk historiografisch
gedeelte van het conflict, omdat voedsel een primaire levensbehoefte is. De mogelijkheid om dit
voedsel daadwerkelijk bij de gehele bevolking te krijgen was daarom een prioriteit voor alle Europese
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landen of deze nu bezet waren of niet. Dat dit geen gemakkelijke taak geweest is kan in dit stuk gelezen
worden.
Groot-Brittannië en Nederland zijn om meerdere redenen goed met elkaar te vergelijken.
Beide landen hadden een soortgelijke landbouw, voornamelijk gebaseerd op waardevermeerdering
van geïmporteerde goederen.2 Beide landen hadden een lege staatskas dankzij de oorlog; grote schade
aan steden en infrastructuur door bombardementen en de onafhankelijkheidsstrijd in belangrijke
koloniën, zoals Brits-India en Nederlands-Indië. Hierdoor kan een vergelijking tussen deze twee landen
interessante nieuwe inzichten opleveren. Vooral wanneer men bekijkt dat ondanks de bezetting van
Nederland en ontregeling van infrastructuur in de late periodes van de oorlog de rantsoenering in
Nederland eerder opgehouden is dan in Groot-Brittannië, waar pas in 1954 de laatste goederen van
de bon gehaald werden.
Ten eerste worden de debatten rond de voedselrantsoenering in beide landen beschreven.
Daarna volgt een contexthoofdstuk rond de voedselvoorziening en rantsoenering in dezelfde periode.
Vervolgens is de Britse rantsoenering aan de orde, gevolgd door een hoofdstuk over de Nederlandse
rantsoenering. Als laatste wordt in de conclusie een analyse gemaakt van de Nederlandse- en Britse
rantsoeneringen en een antwoord gegeven op de hoofdvraag: Waarom heeft de Nederlandse
rantsoenering na de Tweede wereldoorlog korter geduurd dan de rantsoenering in Groot-Brittannië?

Het Britse debat
De Britse ‘sobere tijd’, de Austerity period van 1939-1955, is een veelbesproken thema binnen de Britse
geschiedwetenschap. Contemporain onderzoek richtte zich op de transformatie van de Britse vrije
markt naar een door de regering gecontroleerde oorlogseconomie.3 Het klassieke beeld, geschetst
door Britse historici zoals P. Howlett, M. Gowing en D. Chester, stelt dat deze transformatie
noodzakelijk was om de oorlog voort te kunnen zetten en later om de begrotingstekorten als gevolg
van het enorme importexces te kunnen bekostigen.4 De lasten zouden via Fair shares rantsoeneringen
op een eerlijke en egaliserende manier door de gehele bevolking gedragen worden. Na 1945 ging de
rantsoenering, onder leiding van de Labourregering, verder om volledige werkgelegenheid, die door
de oorlog en mobilisatie geboden kon worden, te behouden. Bovendien werd geprobeerd om de
bevolking gezond te houden. De historici in deze traditie wilden verklaren hoe Groot-Brittannië de
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uitputtingsslag kon winnen van de Duitse bevolking. Het ‘stoïcijnse en sterke karakter van het Britse
volk werkend naar een gemeenschappelijk doel’ werd hierbij als één van de grootste factoren
genoemd.5 De soberheidspolitiek van de regeringen van Winston Churchill en Clement Atlee waren
volgens hen succesvol in het verenigen van het Britse volk achter een gemeenschappelijk doel.
Een revisionistische golf van economische historici en genderhistorici gaf vanaf de jaren ’90
aan, dat zij deze klassieke verklaring wat te makkelijk vonden.6 Zij zien geen volledig gedisciplineerde
bevolking, zoals de klassieke historici zich die voorstellen. Plunderingen, paniek, sociale conflicten en
vooroordelen werden steeds sterker naar de voorgrond gehaald. Vooral de vraag of de
rantsoeneringen wel zo eerlijk verdeeld waren en of het een groot effect had op de moraal van de
bevolking werden belangrijke punten van debat.7
Één van deze revisionisten is de Britse genderhistorica Ina Zweiniger-Bargielowska. Zij
publiceerde in 2000 Austerity in Britain: rationing, controls and consumption, 1939-1955. Hierin
beargumenteert ze, dat de oorlogslasten helemaal niet zo eerlijk verdeeld waren en dat er bepaalde
sociale groepen, huisvrouwen en alleenstaande mannen, relatief zwaardere lasten droegen dan
anderen.8 Hierdoor stelt Zweiniger-Bargielowska, dat de kloof tussen de sociale klassen binnen de
Britse samenleving tijdens de rantsoenering alleen maar groter werd dan vóór de oorlog. Niet alleen
qua economische omstandigheden, maar ook inzake dieet werden de verschillen steeds groter.9
Het debat was hiermee nog niet gedaan. In het in 2002 gepubliceerde Half the battle, civilian
morale in Britain during the Second World War richt historicus Robert Mackay zich op de gedachten
en idealen van de Britse bevolking tijdens de oorlog.10 Hoewel zijn bronnenmateriaal hetzelfde is als
veel van de revisionisten, waaronder Zweiniger-Bargielowska, komt hij tot andere conclusies. Hij
concludeert, dat ondanks rantsoenering, tekorten en bombardementen het moraal van de Britse
bevolking wonderbaarlijk hoog bleef.11 Hij stelt op basis van diverse soorten bronnen, zoals
contemporaine enquêtes, rapporten van de inlichtingendiensten, krantenartikelen en memoires, dat
de Britse bevolking het niet altijd even makkelijk had en dat er bepaalde klassenverschillen waren. De
oorlog had, volgens Mackay, een positief effect op het dichterbij brengen van de verschillende klassen
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en sociale solidariteit. Het ultieme bewijs vindt Mackay de enorme verkiezingswinst van Labour, dus
de voortzetting van de egalisering in 1945, ten opzichte van de Conservatieven onder Churchill.12
Het debat bleef niet in de wetenschappelijke sfeer hangen. Zoals altijd bij debatten over de
Tweede Wereldoorlog is de maatschappelijke opinie van groot belang. Een van de duidelijkste
voorbeelden hiervan is het in 2007 verschenen eerste deel van de serie New Jerusalem van David
Kynaston. In dit deel, getiteld Austerity Britain: 1945-1951, geeft Kynaston een uitleg aan het
wetenschappelijke debat voor een groot publiek. Hij stelt dat de soberheidspolitiek, dus ook de
rantsoenering, voornamelijk is doorgezet door de Atlee-regeringen (1945-1951) om sociale
veranderingen door te kunnen voeren. Kynaston beargumenteert vervolgens, dat deze veranderingen
nooit hebben plaatsgevonden en dat de strakke soberheidspolitiek voor een verkiezingsnederlaag voor
Labour in 1951 heeft gezorgd.13 Het voortzetten van de rantsoenering was voor Kynaston dan ook
voornamelijk een politieke keuze in plaats van een noodzakelijk iets. Kynaston baseert dit op
nauwelijks eerder gebruikte enquêtes van Mass-Observation.14 Ondanks zijn bronnenmateriaal
beschouwt hij de bevolking niet als een actieve actor in zijn verhaal, die rol is gereserveerd voor de
politieke- en economische elite. Daarnaast laat hij dagboeken, memoires van- en interviews met
degenen waar zijn boek eigenlijk over gaat, buiten beschouwing.15
Een laatste punt waar in dit debat veel aandacht naar uit is gegaan is de rol van de illegale
handel in gerantsoeneerde goederen. In alle Europese landen met rantsoenering kwam er in grote- of
kleine mate een zwarte markt op gang. Voor Groot-Brittannië is Mark Roodhouse, met zijn in 2013
uitgekomen publicatie Black market Britain, 1939-1955, een goed voorbeeld. Daar waar voorgangers
in dit debat zich voornamelijk bezig hebben gehouden met de beleidsgedeelten en de officiële cijfers
van het debat, kijkt Roodhouse juist naar de grijze- en zwarte kanten van het verhaal. Hij stelt, dat het
bestaan van een zwarte markt het klassieke beeld, van een verenigd volk met een gemeenschappelijk
doel, in principe meteen onderuit haalt. Aangezien een zwarte markt aangeeft, dat mensen niet bereid
waren om hun eigen lasten te dragen van de oorlog en dat eerlijk delen alleen voor degenen zonder
toegang naar deze markt was.16
Concluderend heeft het debat over de Britse rantsoenering een open einde. Het klassieke
beeld is nog steeds van invloed op het debat. Door de revisionisten is in de laatste twintig jaar wel
meer diepgang in het debat is gekomen. Er mist echter een internationale visie op dit thema. Door
12
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bijvoorbeeld de Britse rantsoeneringssystemen en politiek te vergelijken met landen op het Europese
vasteland kunnen er nog veel inzichten gewonnen worden.17

Het Nederlandse debat
Het onderzoek naar de Nederlandse rantsoenering is helaas minder uitgebreid dan die van de Britse
kant. Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, blijft
deze kant van het verhaal onderbelicht. Ook beperken, in tegenstelling tot het Britse onderzoek, veel
studies zich tot een van beide perioden, dus óf de bezetting óf de wederopbouw. Dit heeft wellicht te
maken met het feit, dat de bezetting een bijzondere periode van bestuur door een buitenlandse
mogendheid is. Desondanks zou een overzicht van gehele periode, in het geval van de
voedselrantsoenering, continuïteit en interessante nieuwe inzichten kunnen bieden, aangezien de
rantsoeneringen en de instanties die erbij betrokken waren van 1940 tot 1949 actief zijn geweest.
Vanaf mei 1940 werden er rantsoenen ingesteld, door generaal Winkelman, om de bevolking
zo goed mogelijk te kunnen voeden, zelfs tijdens bezetting. Het klassieke beeld over de voedselsituatie
tijdens- en vlak na de bezetting is voornamelijk verwoord door Loe de Jong. Hij stelt, dat het Duitse
regime tijdens de bezetting op onrechtmatige manier, zowel producten als productiemiddelen heeft
geconfisqueerd en verscheept naar Duitsland.18 Het resultaat was, dat de Nederlandse bevolking,
volgens De Jong, het voeding-technisch gezien slecht had. Hiervoor levert hij echter weinig tot geen
wetenschappelijk bewijs en is hij geneigd om te vervallen in bevooroordeelde ‘goed-fout’
tegenstellingen.19 Toch bleef dit lange tijd de overheersende visie op de Nederlandse situatie. Deze
paste goed bij het gevoel van de slachtoffers en politiek gezien was deze houding handig zolang er
herstelbetalingen op tafel lagen.
Pas in 1985 duikt een tegengeluid op. In zijn proefschrift stelt Gerard Trienekens dat, ondanks
de bezetting en de Duitse exploitatie, Nederlanders het relatief gezien goed hadden.20 Het
voedselniveau was niet zo hoog als voor de bezetting, maar het was nog steeds voldoende om van te
kunnen leven. Ook de regeringsinstanties, die verantwoordelijk waren voor de voedselvoorziening,
hielpen volgens Trienekens actief mee aan de zwarte markt om de bezetter tegen te werken.
Trienekens heeft dankzij zijn onpopulaire conclusies veel kritiek vanuit de wetenschappelijke wereld
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en het Nederlandse publiek gekregen, desalniettemin is zijn theorie in veel hedendaagse studies de
meest gangbare.21
De laatste grote publicatie over voedselvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog is van de
Rotterdamse economische historicus Hein Klemann. In zijn boek Nederland 1938-1948. Economie en
samenleving in jaren van oorlog en bezetting bevestigt hij voornamelijk de theorie van Trienekens. Hij
voegt een kwantitatief perspectief aan het debat toe. Het boek gaat op macro-economisch niveau in
op de Nederlandse situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door het gebruik van plausibele ramingen
van de zwarte landbouwproductie van Nederlandse boeren stelt hij, dat de landbouwproductie van
Nederland amper daalde tijdens de bezetting tot aan de Hongerwinter.22 Wat wel veranderde was de
aard van productie. De veestapel en tuinbouw van Nederland daalden enorm tijdens de bezetting om
plaats te maken voor productievere akkerbouw. Volgens Klemann verdwenen dus de ‘lekkere’
producten naarmate de bezetting voortduurde. Hierdoor nam volgens hem de ontevredenheid onder
de bevolking toe.23
Over de periode tussen 1945 en het einde van de rantsoenering in 1949 is weinig bekend met
betrekking tot de voedselvoorziening. Dit is een gapend gat vergeleken met het Britse onderzoek, dat
zich bezighoudt met zowel de oorlogsperiode, als de directe wederopbouwperiode. Het ontbreken van
dergelijk onderzoek is mijns inziens bijzonder, omdat voedselvoorziening aan het einde van de
bezetting in Nederland voor 4,5 miljoen Nederlanders een acuut probleem is geweest. De meeste
werken, die de naoorlogse voedselvoorziening überhaupt benoemen zijn standaardwerken, zoals de
Algemene geschiedenis der Nederlanden en Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zoals misschien te verwachten is, komt de voedselrantsoenering niet gedetailleerd ter
sprake in deze werken. Het is hierdoor niet echt mogelijk om van een debat omtrent
voedselvoorziening in deze periode te spreken.
Concluderend mist het Nederlandse debat de overkoepelende werken, van 1940 tot 1949, die
in Groot-Brittannië bijna standaard lijken. Ondanks de hongerwinter is er weinig geschreven over de
periode waarin de voedselvoorziening in Nederland wél goed werkte. Desondanks zijn de werken die
we wel hebben uitgebreide- en gedetailleerde studies. Bovendien is er nog minder geschreven over de
periode ná de hongerwinter. Meer onderzoek naar de Nederlandse voedselvoorziening tijdens- en na
de Tweede Wereldoorlog is dan ook hard nodig om hier echt uitspraken over te kunnen doen.
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Hoofdstuk 1: Het bredere plaatje
Om het komende onderzoek goed te kunnen begrijpen zal er eerst een context geschreven moeten
worden. De Tweede Wereldoorlog is een bekend thema, de auteur gaat er daarom vanuit dat de
meeste lezers de kerngebeurtenissen, zoals de inval van de Sovjet-Unie, de betrekking van de
Verenigde Staten bij de oorlog en de ommekeer van 1942 in El-Alamein en Stalingrad, vertrouwd zijn.
Het komende hoofdstuk zal zich toespitsen op enkele thema’s, die belangrijk zijn voor het onderzoek
in hoofdstukken 2 en 3, maar te algemeen zijn om daar uitgelegd te worden. Dit zijn thema’s als de
slag om de Atlantische Oceaan, het Lend-lease systeem van de Verenigde Staten, het Duitse
bezettingsbeleid en de naoorlogse Marshallhulp. Deze thema’s hebben grote invloed op de materie in
de komende hoofdstukken en zijn daarom belangrijk om uitgebreid te noemen. De komende
paragrafen zullen deels over oorlogshandelingen gaan en deels over beslissingen gemaakt in de
Verenigde Staten.

De slag om de Atlantische oceaan
In zijn naoorlogse memoires zou Churchill opmerken dat “het enige dat me echt bang maakte was
tijdens de oorlog was het gevaar van onderzeeërs”.24 De slag om de Atlantische Oceaan was essentieel
voor de Britse oorlogsinzet. Als eiland in de jaren ‘40 moesten alle importen, of deze nu militair of civiel
waren, via zee getransporteerd worden. De Britse vloot had als taak om deze aanvoerlijnen veilig en
open te houden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden ze al een voorproef gehad hoe
ongelimiteerde onderzeeoorlog eruit zou zien en dit had geleid tot grote tekorten op het eiland. Dit
moest dit keer koste wat kost voorkomen worden.25
De Duitse marine was slecht voorbereid op de oorlog. Admiraal Erik Raeder, opperbevelhebber
van de Duitse vloot, was verzekerd dat de oorlog pas in 1944 zou beginnen. De grote slagschepen van
de Duitse marine moesten nog afgemaakt worden, zoals de superslagschepen Bismarck en Tirpitz, of
waren nog niet eens in bouw.26 Ook de onderzeeërvloot was klein en verouderd. Dit was bekend bij de
Britten en zij hebben hierdoor in het begin van de oorlog de dreiging onderschat. In 1939 en 1940
richtten de Duitse onderzeeëreskadrons grote schade aan de Britse koopvaardijvloot aan. Dit bleef tot
het einde van 1941 een groot gevaar, waarna door de uitbreiding van de Canadese vloot en de
inmenging van de Verenigde Staten in het Europese conflict de druk grotendeels weg was. In 1942
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kwam deze kort terug door verhoogde consumptie in Groot-Brittannië in combinatie met de invasie
van Marokko door Britse en Amerikaanse troepen.
In totaal had de Duitse marine in iets minder dan zes jaar ongeveer 14 miljoen ton aan
konvooischepen tot zinken gebracht. Dit was te weinig om tekorten in Groot-Brittannië te
veroorzaken. Hoewel het langdurige conflict voor angst en kosten had geleid voor de Britten en
Amerikanen, kon de Duitse marine uiteindelijk niet op tegen de enorme schipproductie van
voornamelijk de Verenigde Staten.27 Desondanks zorgden de onderzeeërs ervoor, dat vooral Britse
vliegtuigen en schepen de Atlantische Oceaan moesten bewaken, waardoor zij andere taken niet op
zich konden nemen.

Lend-Lease
Het Lend-Lease systeem was van enorm belang voor de oorlogseconomie van Groot-Brittannië. Het
systeem, dat in maart 1941 door het Amerikaanse Congres werd aangenomen, zorgde ervoor dat aan
de VS gelieerde staten tegen gereduceerde prijzen voedsel en wapens konden kopen met dollars of
door het leasen van land voor Amerikaanse militaire bases. Dit betekende, dat de Britse economie zich
meer dan voorheen kon concentreren op het produceren van oorlogsmaterieel en het uitrusten van
de Britse strijdkrachten.28
President Franklin Roosevelt van de Verenigde Staten had zich al in 1940 voor de steun aan de
Britten uitgesproken. Hij noemde in zijn kersttoespraak van 1940 de Verenigde Staten het arsenaal der
democratieën. Hiermee schaarde hij zich duidelijk aan de Britse kant. Het Congres verbood hem echter
de neutraliteit van de Verenigde Staten in gevaar te brengen.29 Lend-Lease was in eerste instantie
bedoeld om Groot-Brittannië te kunnen helpen, maar het was zo verwoord dat de president dit kon
uitbreiden naar elk land dat het, volgens hem, nodig had.
In totaal had de Verenigde Staten in 1945 voor meer dan 48 miljard dollar aan voedsel, wapens
en consumptiegoederen verstrekt aan een veelheid van landen, voornamelijk Groot-Brittannië, de
Sovjet-Unie, de Vrije Fransen en China.30 Ook de directe hulpgoederen aan de bevrijde landen zoals
Frankrijk, België en Nederland kwamen uit het Lend-lease systeem. Het bleef echter niet beperkt tot
voedsel en wapens. Zo leverde de Verenigde staten bijna 2.000 locomotieven aan de Sovjet-Unie om
de verminderde productie door het communistische land op te vangen.31
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Het Duitse bezettingsbeleid
Nationaalsocialistisch Duitsland had in juni 1940 bijna geheel continentaal Europa direct of indirect
bezet. De enorme successen van de Blitzkrieg waren zelfs voor de Duitse militaire staf en politieke elite
een verrassing. Dit betekende, dat er in tegenstelling tot de Lebensraum-politiek in Oost-Europa, geen
plan was voor de bezetting van West-Europa. Daar bovenop kwam dat de politieke structuur van de
Nazitop op zowel civiel- als militair niveau onderlinge strijd en fanatisme bevorderde. Belangrijke
beslissingen werden door ministers en commandanten bij Adolf Hitler, als spil en scheidsrechter in alle
geschillen, neergelegd, en hij nam vervolgens de beslissingen. Dit zorgde ervoor dat er geen eenduidig
beleid te ontwaren was tussen de verschillende bezettingen in West-Europa. Frankrijk had
bijvoorbeeld een grote industrie en grondstofproductie, maar moest zich voornamelijk op de
landbouw gaan richten. Nederland had daarentegen een hoogwaardige landbouw, maar zag zich
voornamelijk van grondstoffen beroofd en kreeg enorme industriële orders.32
Nederland kreeg bij bevel van Hitler zelf, net als Noorwegen, het etiket ‘stamverwanten’
opgeplakt. Dit betekende dat in de raciale hiërarchie van het nationaalsocialisme Nederlanders als een
aftakking van het Duitse volk gezien werden. Hierdoor moest het land voor het nationaalsocialisme
gewonnen worden en mochten ze economisch niet slechter behandeld worden dan Duitsland zelf.
Praktisch betekende dit dat de economie van Nederland op gang gehouden moest worden en
geïntegreerd diende te worden in de Duitse economie. Dit gebeurde vooral met industriële orders
vanuit Duitsland. Zo begonnen in 1940 Nederlandse schoenenfabrieken met de productie van
Wehrmachtlaarzen. Aan het einde van 1940 was er al voor 740 miljoen gulden aan orders geplaatst,
waardoor de Nederlandse economie met 11,5% steeg ten opzichte van 1939.33
Nederlands-Indië was een andere reden voor de Duitse interesse in de Nederlandse economie.
Na de oorlog zou Nederland de poort naar het verre oosten zijn, met één van de grootste koloniën en
dus een enorme afzetmarkt voor de Duitse economie. Ook was Nederland belangrijk als doorvoerland
voor het Ruhrgebied en Beieren, twee industriële centra van Duitsland. Het was daarom belangrijk dat
de havens en scheepswerven van Nederland in nationaalsocialistische handen zouden blijven.34
Een van de weinige universele gedeeltes van het nationaalsocialistische beleid in West-Europa
was de Gleichberechtigung, de gelijkschakeling. Dit betekende dat de welvaart in een bezet gebied niet
hoger mocht zijn dan in Duitsland. Duitsland was in 1940 geen rijk land, het had naar vergelijking lage
lonen en een laag consumptiepeil.35 De meeste economische vooruitgang van de jaren ‘30 was direct
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de staatskas ingegaan. Nederland was daarentegen een relatief rijk land, zelfs met de langdurige crisis
van de jaren ’30. Confiscaties van grondstoffen en consumentenproducten voor de Duitse bevolking
waren daarom in het begin van de oorlog vrij normaal. Dit zou zich later ontwikkelen in een
economische exploitatie die op kosten van het bezette land afgedwongen werd door een ongelijke
balans tussen de import en export richting Duitsland.36

Marshallhulp
Op 5 juni 1947 kondigde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George Marshall zijn
Marshallplan aan om Europa te economisch te herstellen. Dit had volgens Marshall twee voorname
redenen. Ten eerste moest Europa hersteld worden als een afzetmarkt voor Amerikaanse producten.
Ten tweede was er een anticommunistisch ideaal. Een rijk en ontwikkeld Europa zou niet vervallen
tot het communisme. Het plan was bedrieglijk simpel voor de VS. Europa moest zelf coördineren
welke hulp nodig was in de deelnemende landen, vervolgens zou de Amerikaanse regering deze hulp
betalen. Dit had voor de VS het bijkomende voordeel dat Europa na een verwoestende onderlinge
oorlog gedwongen werd om politiek samen te werken, wat een tweede golf van extreme regeringen
moest voorkomen. 37
Op het gebied van de voedselvoorziening betekende dit dat zowel goederen als moderne
productiemiddelen naar Europa gestuurd werden. Vooral de productiemiddelen, onder andere
tractoren, kennis en kunstmest, waren zeer welkom in Nederland. Het eerste schip beladen met
Marshallgoederen kwam in mei 1948 binnen. Dit betekende een snel einde aan de voedseltekorten
die in Nederland dreigden.38 Groot-Brittannië kreeg het leeuwendeel van de Marshallhulp
toegewezen, bijna een kwart van de totale kosten voor de hulp gingen naar het eiland. Van dit
enorme bedrag werd ongeveer 40% uitgegeven aan voedsel en consumentengoederen. Slechts een
klein deel, ongeveer 7% werd uitgegeven aan moderne productiemiddelen.39 Het laatste percentage
was de helft minder dan het gemiddelde van alle deelnemende landen. Nederland importeerde
daarentegen veel moderne productiemiddelen en relatief weinig voedsel vanuit de VS.40
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Hoofdstuk 2: De Britse rantsoenen
In dit hoofdstuk kijken we naar de voedselsituatie van Groot-Brittannië. Aan de hand van deelvragen
wordt getracht te verklaren waarom de rantsoenering in Groot-Brittannië tot 1954 duurde. Er wordt
gekeken naar wat er precies op rantsoen werd gesteld en op welke manier. Wat waren de reacties van
het Britse volk op de rantsoenering? Tot slot wordt gekeken waarom de rantsoeneringen tot 1954
duurden?

Het Britse rantsoeneringssysteem.
Groot-Brittannië had vanaf het eerste moment van de oorlog restricties op de markt. Dit had te maken
met het feit dat Groot-Brittannië als eiland de koopvaardijvloot nodig had voor de oorlogsvoering. De
rantsoenen begonnen met brandstoffen zoals op olie, dat hard nodig was voor militaire doeleinden.
Vanaf 1940 kwamen daar, door verminderde import van producten, de eerste voedselrantsoenen van
de oorlog bovenop. Het ging om luxeproducten zoals spek, suiker en boter. Dit breidde zich snel uit
over de gehele consumentenmarkt van Groot-Brittannië.41 De Britse regering had geleerd van de
ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog, toen een terugval in importen de oorlogssteun aan banden had
gelegd. Bovendien hadden voedseltekorten een grote rol gespeeld in de Russische Revolutie en de
muiterijen bij de keizerlijke marine in Duitsland. Groot-Brittannië had zich in 1939 goed op
voedseltekorten voorbereid. De voorbereidingen voor rantsoenering en een goede distributie van
voedsel en andere noodzakelijke goederen waren al in 1938 klaar en konden wanneer nodig, gebruikt
worden.42
Ondanks de voorbereidingen van de Britse regering kwam Groot-Brittannië er vanaf 1940 in
het westen alleen voor te staan tegen Nazi-Duitsland. Rantsoeneringen werden steeds belangrijker
gedurende 1940. Vooral vanwege de strijd op de Atlantische oceaan, zoals in het eerste hoofdstuk
uitgelegd. Veel exotische goederen zoals koffie, chocolade, citroenen en vooral thee uit de Britse
koloniën werden steeds schaarser en verdwenen vaak uit de winkels.43 Rijen voor de weinige groentes
en vis die beschikbaar waren konden een hele ochtend duren. De gelimiteerde fair share
rantsoenering, die tijdens de eerste twee jaren van de oorlog voldoende was, werd vervangen door
een gecompliceerd en verreikend systeem van bonnen, prijscontroles en gesubsidieerd voedsel.
Het rantsoeneringssysteem in Groot-Brittannië was in principe eenvoudig. Het was gebaseerd
op drie aannames, ten eerste dat iedereen evenveel van een product kreeg, ten tweede dat ieder
persoon zich moest registreren bij één enkele leverancier en als laatste totale controle van de staat op
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de voorraden van leveranciers. Omdat de fair shares rantsoenering maar over een aantal producten
ging was het volgens het ministerie van voedselvoorziening niet erg, dat er geen distinctie gemaakt
werd tussen verschillende bevolkingsgroepen. Er werd wel een distinctie gemaakt voor bepaalde
groepen, zo kregen kinderen onder de zes jaar een half rantsoenenboekje en zwangere vrouwen een
aangepast rantsoen om in hun behoeftes beter te kunnen voorzien. 44
De Fair share rantsoenering had drie grote categorieën met betrekking tot voedselgroepen.45
Op de eerste plaats waren er de producten, die op een vast rantsoen per maand of week te verkrijgen
waren. Hier vallen onder andere vlees, eieren, zuivel, suiker, thee, margarine en zoetigheden onder.
De aanvoer van deze producten was wisselend, maar over het algemeen betrouwbaar. Vooral vlees en
zuivelproducten hadden een groot aandeel van het vooroorlogse dieet, in 1937 was de gemiddelde
consumptie van bijvoorbeeld boter vijf keer zo hoog als in 1944.46 Nu maakte deze groep producten
ongeveer een derde van het totale dieet uit. De tweede categorie bestond uit niet-gerantsoeneerde
producten, die niet altijd beschikbaar waren. Dit waren voornamelijk de seizoensgebonden groentes,
fruit, vis, wild gevogelte en wild vlees. Deze producten waren wel onderhevig aan sterke prijscontroles,
wat de zwarte markt deed opleven.47
De derde categorie bestond uit de gesubsidieerde voedseltypen, dit waren aardappelen, bruin
brood (The national Loaf) en gemeenschappelijke kantinemaaltijden. De laatste categorie was bedoeld
als alternatief voor thuis eten en om de werklast van huisvrouwen te verminderen. Het was een
goedkope en voedzame maaltijd met ongeveer een kwart van de dagelijkse calorieën en het grootste
deel van de vitaminen en proteïnen. Deze konden genuttigd worden in fabriekskantines of in speciaal
opgerichte British Restaurants. Er werd voornamelijk gebruik van gemaakt in de grote steden en regio’s
die vaak gebombardeerd werden, zoals Londen en Coventry. Naar schatting van Peter Atkins maakte
ongeveer 50% van de fabrieksarbeiders hier regelmatig gebruik van.48 De bovenstaande
gesubsidieerde voedselgroepen zorgden ervoor dat meer dan de helft van het dieet uit brood en
aardappelen bestond.
Voedsel werd gedurende de oorlog een steeds groter probleem binnen de Britse samenleving.
Schattingen stellen dat de Britse middenklasse 25% minder calorieën at dan voor de oorlog.49 Britse
arbeiders verloren relatief een stuk minder dagelijkse calorieën en gingen van 2.800 kcal per dag in
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1937 naar gemiddeld 2.400 kcal per dag in 1944.50 Om dit voedselniveau op peil te houden werden
huishoudens sterk aangeraden om zelf een moestuin aan te leggen met groenten. Hiervoor werd ook
openbare grond opengesteld, Hyde park in Londen werd bijvoorbeeld verdeeld onder een groot aantal
gezinnen zonder tuin of balkon.51 Mensen werden hier creatief van, sommigen hielden hun eigen
dieren of gebruikten bomkraters om in het midden van pleinen een tuintje aan te leggen.52
Toen Churchill op 8 mei 1945 het Britse volk de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en
dus de overwinning uitriep dachten velen dat dit ook het einde zou zijn van het grootste deel van de
oorlogsrantsoenen. Dit bleek echter niet waar te zijn. De oorlog had Groot-Brittannië op de rand van
faillissement gebracht en de nieuwe Labour-regering onder Attlee stond voor de gigantische taak om
het land weer op te bouwen en economisch gezond te maken. Als gevolg van rentes en terugbetalingen
van de leningen bij de Verenigde Staten, en door een devaluatie van de Engelse Pond werd de situatie
rond 1947 nog precairder, dan die tijdens de oorlog was geweest. Hierdoor was overheidscontrole bij
de consumptie en het kweken van een begrotingsoverschot noodzakelijk. Voor de Britse burgers
betekende dit een voortzetting van de rantsoenen en in sommige gevallen zelfs nieuwe rantsoenen.
Zo werd er in 1946 een rantsoen op brood gesteld. Dit was tijdens de oorlog nooit gedaan om ook
minder welvarende huishoudens voldoende voedsel te kunnen bieden. De Britse begroting liet echter
geen subsidiering meer toe.53
Een reden voor de kleinere rantsoenen was het wegvallen van het Lend-leasesysteem. Dit
Amerikaanse systeem, uitgelegd in hoofdstuk 1, was alleen voor strijdende bondgenoten van de
Verenigde Staten. Na de capitulatie van Duitsland en Japan hield dit op. Het voedsel dat GrootBrittannië hard nodig had om de bevolking te kunnen voeden moest tegen reguliere prijzen ingekocht
worden. Dit was niet meer mogelijk in de hoeveelheden van tijdens de oorlog, dus moesten rantsoenen
kleiner worden.
Vanaf 1948 kwam er opnieuw ondersteuning van de Verenigde Staten, de Marshallhulp werd
geratificeerd. Een groot deel van de schulden van Groot-Brittannië werden kwijtgescholden en nieuwe
leningen werden onder gunstigere terugbetalingsvoorwaarden uitgegeven.54 Hierdoor werd het voor
de Britse regering makkelijker gemaakt om tegen de hogere prijzen voedsel in te kopen. De
voedselsituatie werd na 1948 steeds stabieler.55 Tekorten bleven bestaan, maar er kon met regelmaat
voedsel aangeleverd worden. Na 1949 begon de Britse regering voorzichtig met de deregulering van

50

Ina Zweiniger-Bargielowska, Austerity in Britain, p. 41.
A. Harris, Romantic Moderns (Londen, 2015) p. 241.
52
Koningin Wilhelmina had bijvoorbeeld tijdens haar verblijf in Londen een aantal kippen en een varken in haar
tuin.
53
Ina Zweiniger-Bargielowska, ‘Rationing, austerity and the conservative party’, p. 177.
54
M. Schain, The Marshall-plan: fifty years after (New York, 2001) p. 48.
55
Ina Zweiniger-Bargielowska, Austerity in Britain, p. 86.
51

13

suikergoed. Dit werd vervolgens weer terug gedraaid toen bleek dat er te weinig voorraden waren.
Vanaf 1951 begon de deregulering, onder een nieuwe Conservatieve regering, met meer vaart.
Rantsoenen werden geleidelijk groter en steeds meer producten werden vrij beschikbaar. Tegen het
einde van 1954 was vlees vrij verkrijgbaar en was de vrije voedselmarkt volledig hersteld.

De reacties vanuit het volk.
Het bekijken van de feitelijke omstandigheden rond de rantsoeneringen is niet genoeg om vast te
stellen waarom deze tot 1954 duurden. In deze paragraaf kijken we naar de reacties van het Britse volk
op de rantsoeneringen. Immers kiest het volk in een democratie haar politieke leiders en daarmee
heeft het volk indirect een sterke invloed op de politieke agenda. De resultaten van de rantsoenen
waren gemixt zoals hierboven beschreven, de reacties op rantsoenering door het Britse volk waren
dan ook divers.
Robert Mackay schrijft dat de civiele moraal, de mate waarin de bevolking negatief reageert
op oorlogsveranderingen, bestaat uit twee componenten. De eerste hiervan is de materiële moraal,
de mate waarop de bevolking aan essentiële levensbehoeften kan komen. Hiermee bedoelt hij de
vervulling van de behoefte aan voedsel, warmte, werk, vrije tijd en rust of slaap. De tweede component
is de mentale moraal. Die bestaat uit de mate waarin de bevolking gelooft in onder andere de
mogelijkheid tot overwinning, de gelijkheid van opoffering, de competentie van het leiderschap en de
noodzaak van de oorlog.56 Deze opsomming geeft weer hoe belangrijk een goed gevoede bevolking
was voor het land, dat vanaf september 1940 alleen tegen Duitsland vocht. Het was van het hoogste
belang dat de bevolking voldoende voeding binnen kreeg.57 In deze paragraaf zullen we aan enkele van
deze componenten aandacht besteden, namelijk de behoefte aan voedsel en het geloof aan gelijkheid
van opoffering.
De Britse regering was zich bewust van het hierboven genoemde belang. Al in 1938 lagen de
plannen voor de rantsoenering klaar en konden geïmplementeerd worden. Het gemiddelde dieet van
de Britse bevolking was, zeker tot het einde van 1941, voldoende en naar moderne maatstaven
gezonder dan vóór september 1939.58 Het grote probleem was dat de maaltijden zeer monotoon
waren, omdat de handel met de koloniën grotendeels wegviel. Voedsel waar zeker de middenklasse
van Groot-Brittannië voor de oorlog aan gewend was geraakt, kon niet meer bereid worden. Ook
waren de lange rijen om de rantsoenen op te halen een grote bron van klachten. Vooral voor vrouwen
die door de oorlogsindustrie werk en de zorg voor hun gezin moesten combineren.59
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Volgens Zweiniger-Bargielowska was het bovendien zo dat vooral de lagere inkomensklassen
snel doorhadden dat de lasten niet gelijk gedragen werden. Dit was vooral het geval met de nietgerantsoeneerde producten, die qua prijs explodeerden. Hierdoor konden de meer welgestelde
Britten beter en gevarieerder eten dan de minder welgestelden.60 Desondanks waren er relatief weinig
mensen in Groot-Brittannië die de rantsoenen tijdens de oorlog als niet noodzakelijk of te klein zagen.
Met als enige uitzondering het jaar 1941, toen de Duitse onderzeeërs een groot gevaar waren.
Hierdoor kwamen een jaar lang minder konvooien Groot-Brittannië binnen dan anders. De onvrede
hierover bleef beperkt tot huisvrouwen en arbeiders zonder toegang tot de gemeenschappelijke
kantines.61 Toch bleek uit enquêtes van Mass-Observation dat het idee van oneerlijke lastenverdeling
de hele oorlog op een laag pitje bleef branden.62
Volgens Mackay was de civiele moraal tijdens de oorlog eigenlijk nooit in gevaar geweest.
Volgens hem was het mentale aspect van het moraal altijd hoog geweest, dus ook de gelijkheid van
opoffering. Natuurlijk was er ongelijkheid, maar dat was volgens hem onvermijdelijk. Het belangrijkste
was dat de oorlog gewonnen werd. De bombardementen en tekorten zorgden volgens Mackay er juist
voor dat het moraal hoog bleef, zolang het Duitse volk maar hetzelfde kreeg van de Britse luchtmacht.
Voor het grootste gedeelte van de oorlog probeerde de bevolking zich aan te passen aan een conflict
dat in hun ogen niet gewenst was, maar wel onvermijdelijk was. Rantsoeneringen en andere restricties
waren gewoon dingen waar je aan kon wennen.63
Dit veranderde echter toen de oorlog afgelopen was. De oorlog was gewonnen, de opoffering
van de voorgaande jaren was niet voor niets geweest. Toch bleven de rantsoenen bestaan en werden
in sommige gevallen, vooral vlees en andere dierlijke producten, zelfs kleiner. De naoorlogse
economische situatie van Groot-Brittannië was bijzonder precair. Dit was niet wat grote delen van het
volk hadden verwacht van de vrede. De verwachting was dat de rantsoenen groter konden worden en
dat binnen een afzienbare tijd de vrije markt weer op gang kon komen.64 De steun voor de rantsoenen
verdween snel onder de huisvrouwen en welgestelden. Ook arbeiders waren ontevreden over het
saaie- en weinig aantrekkelijke eten dat beschikbaar was. Volgens verschillende enquêtes,
geanalyseerd door Zweiniger-Bargielowska, was 75% van de Britse bevolking ontevreden over het
naoorlogse dieet.65
De voortzetting en verkleining van de rantsoenen leidde tot verschillende reacties. Zoals
hierboven reeds vermeld waren huisvrouwen één van de eerste tegenstanders van deze maatregel.
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Dit had te maken met het feit dat zij disproportioneel slachtoffer werden van de bezuinigingen. Omdat
zij bijna geen mogelijkheid hadden om hun rantsoenen aan te vullen in de publieke eetruimtes en vaak
een groot gezin te onderhouden hadden vielen zij buiten de boot. Veel vrouwen gaven delen van hun
rantsoenen aan hun man of kinderen om hen in ieder geval goed gevoed te houden. Protesten van
huisvrouwen resulteerden in stemmen voor de Conservatieve partij en hun herverkiezing in 1951.
Mannen hadden minder moeite met het voortzetten van de rantsoenen volgens Zweiniger.
Het was vervelend dat er tekorten waren, maar dit werd grotendeels gecompenseerd door een
volledige werkgelegenheid. Bovendien konden mannen gemakkelijker gebruik maken van
gemeenschappelijke eetgelegenheden, zoals de kantines in fabrieken en kantoren. Desondanks
hadden ook zij het idee dat ze te weinig voedsel en vooral te weinig gevarieërd voesel binnenkregen.
Vooral het gebrek aan vlees en vetten zorgde ervoor dat een groot deel van de mannen dacht dat zij
hun werk niet goed genoeg konden uitvoeren.66
Met de verbetering van de Britse economie en Amerikaanse ondersteuning, kwam vanaf 1948
een einde aan de strengste rantsoenering. Steeds meer producten werden op de vrije markt
beschikbaar. Dit leidde echter tot een hoge inflatie van de pond en dus niet tot grotere hoeveelheden
voedsel van hoogwaardige kwaliteit.

Het overheidsingrijpen
Voor de nieuwe Labour-regering onder Attlee was het einde van de oorlog een perfect begin van een
nieuw Groot-Brittannië. Als sociaal-democraten wilden zij de vooroorlogse klassenverschillen
nivelleren en een eerlijke- en gelijke samenleving creeëren. De situatie in 1945 was hier perfect voor,
omdat het land opnieuw opgebouwd moest worden. Het land was dus een bijna blanke pagina voor
de nieuwe regering. Bovendien had de partij in de verkiezingen van dat jaar een recordwinst geboekt.
Labour was met 393 van de 640 zetels onbetwist de grootste binnen het parlement.
Het was voor Labour tijd dat de sociale wetgeving, die ze sinds de jaren ’30 door wilden voeren,
eindelijk van start ging.67 Dit plan, dat geconcretiseerd werd in 1942 door William Beveridge, zou
Groot-Brittannië veranderen in een verzorgingsstaat. Dit moest gekoppeld worden aan de
wederopbouw van de steden en de omschakeling van oorlogseconomie naar civiele economie. Om
deze redenen wilden zij de overheidsinvloed in het bedrijfsleven en de economie zo hoog mogelijk
houden. Beteugeling van de consumptie was hierbij een belangrijk middel, dus bleef rantsoenering
bestaan.
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voedselsubsidies, Fair shares rantsoenen, prijscontroles en stricte exportquota.68 Een overheidsgeleide
planeconomie was voor de Attlee-regering een vereiste om Groot-Brittannië op de been te krijgen.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat Groot-Brittannië een goedwerkend
rantsoeneringssysteem ingesteld had tijdens- en na de Tweede Wereldoorlog. Dit had ervoor gezorgd
dat de voedselpatronen van de arbeidersklasse en de middenklasse dichter bij elkaar was gekomen.
Verschillen bleven echter bestaan, vooral door afwijkende toegang tot de zwarte markt en
mogelijkheden om in gemeenschappelijke kantines te kunnen eten. Tijdens de oorlog was hier vanuit
het volk weinig onvrede over, na de oorlog sloeg dit echter vooral bij de middenklasse en huisvrouwen
om in protest. De Britse regering heeft de rantsoenen ingesteld om voedselconsumptie tijdens de
oorlog op peil te kunnen houden. Na de oorlog was dit vanuit Labour een beleidspunt om sociale
nivellering te kunnen stimuleren.
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Hoofdstuk 3: De Nederlandse rantsoenen
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de Nederlandse voedselsituatie tijdens- en na de Tweede
Wereldoorlog. Ondanks een hoogwaardige landbouw en hoge voedselexporten voor de oorlog was
het voeden van de bevolking tijdens de bezetting een zware taak en eiste veel aanpassing van zowel
de producenten als van de consumenten. Als eerste zal de vraag ‘hoe het rantsoeneringssysteem in
Nederland werkte en hoe de landbouw hierop aangepast is’, beantwoord worden. Ten tweede wordt
besproken wat de reacties van de Nederlandse consumenten op de rantsoenen waren? Als laatste
komt de vraag: ‘waarom het rantsoeneringssysteem tot 1949 geduurd heeft?’, ter sprake.

Het Nederlandse rantsoeneringssysteem.
Nederland is al eeuwenlang een van de meest verstedelijkte samenlevingen in de wereld. Er woonden
al eeuwenlang meer mensen dan dat de eigen voedselproductie aankon.69 Nederland was dus voor
een groot deel afhankelijk van de import van goedkope granen en andere landbouwgrondstoffen, zoals
zaaigoed en veevoer, om de bevolking te kunnen voeden. Vlak voor de oorlog was de import van
granen ongeveer 20% hoger dan de eigen productie.70 Bovendien werd bijna alle veevoeder, dat de
Nederlandse veehouderij nodig had, geïmporteerd.71 De bezetting vanaf 15 mei 1940 door NaziDuitsland maakte import vanuit overzeese gebieden onmogelijk. Aangezien Nederland voor een groot
deel afhankelijk was van de import van voedsel zou het logische gevolg honger zijn. Honger bleef
echter voor de Nederlandse bevolking tot 1944 een bedreiging en geen werkelijkheid.72 In deze
paragraaf wordt bekeken hoe Nederland zich op voedselgebied aangepast heeft aan de
bezettingssituatie.
Aan de vooravond van 5 mei 1940 werd in Nederland gehoopt dat het land, net als tijdens de
Eerste Wereldoorlog, gespaard zou worden van een Duitse inval. Desondanks was de regering qua
voedselvoorziening wel voorbereid op een mogelijke invasie. De voorbereidingen voor een mogelijke
oorlog met Duitsland waren al in 1934 begonnen, met de benoeming van de ‘Commissie van
voorbereiding tot het uitbrengen van advies inzake de economische verdediging aan den Minister van
Defensie’. Deze commissie achtte de mogelijkheid van een langdurige oorlog met Duitsland zeer reëel
en adviseerde de minister om het land hier vooral ten aanzien van voedselvoorziening en
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grondstofvoorraden grondig op voor te bereiden. 73 Door de steeds dreigendere berichten en acties
vanuit Duitsland werd het werk van deze commissie in een steeds hoger tempo verricht. In de
meidagen van 1940 had Nederland hierdoor voor ongeveer een jaar voedsel voor de gehele bevolking
opgeslagen.74
Hoofdrolspeler in deze voorbereiding en de voedselrantsoenering tijdens de oorlog was de
rijkscommissaris voor voedselvoorziening, Stefan Louwes. Hij was voorzitter van de bovengenoemde
voorbereidende commissie en tijdens de oorlog stond hij aan het hoofd van de voedseldistributie. Deze
van origine Groningse boer was al sinds het begin van de jaren ’30 een hoge ambtenaar binnen het
Ministerie van Landbouw. Hier profileerde hij zich als een realist en een goed organisator. Dit leidde
tot zijn benoemingen tot rijkscommissaris voor Akkerbouw en Veeteelt in 1934 door de regering en
tot Rijkscommissaris voor Voedselvoorziening in 1940 door generaal Winkelman. Louwes had tijdens
de bezetting een centrale rol in de voedselproductie van Nederland, deze rol hield hij bewust zo duister
mogelijk voor de bezettingsmacht. Hierdoor kon Louwes, door productiecijfers aan te passen, meer
van het in Nederland geproduceerde voedsel bestemmen voor het Nederlandse volk in plaats van voor
de Wehrmacht.75
Het Nederlandse rantsoeneringssysteem is in vergelijking met het Britse systeem complex en
veelomvattend. Het systeem ging in principe uit van een gemiddelde gebruiker, een volwassene die
kantoor- of huishoudwerk verrichtte. Buiten deze algemene categorie vielen personen, die vanwege
werkomstandigheden meer voedsel nodig hadden en kinderen, die vanwege hun leeftijd meer of
minder nodig hadden. Landbouwers werden aangeduid als zelfvoorzieners, die een vast gedeelte van
hun oogst mochten houden, hun rantsoenen waren daarom gevarieerder en minder vast van omvang
dan van de meeste Nederlanders.76 Ondanks de complexiteit van dit systeem was dankzij een goede
organisatie van overlegorganen binnen de Nederlandse landbouw en een uitstekende distributie van
échte honger geen sprake.
Het systeem was gebaseerd op de eigen productie en tempering van de consumptie. Hiervoor
moesten voor alle mogelijke voedselproducten coupons en rantsoenboekjes gemaakt worden.
Daarnaast werden er gemeenschappelijke keukens, betaald door de staat, ingesteld voor de mensen
die om economische- of sociale redenen niet konden voorzien in hun eigen levensonderhoud. Dit
laatste werd later uitgebreid voor veel arbeiders en schoolkinderen in de grote steden. Vanaf 1941
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produceerden deze keukens ongeveer 450.000 maaltijden per dag op een totale bevolking van
ongeveer 9 miljoen mensen.77
Er moest veel voedsel geëxporteerd worden, vooral naar de Wehrmacht. Voedseldeskundige
Matthieu Dols schatte in 1946 dat deze export ongeveer 60% van de totale opbrengst van de
Nederlandse landbouw omvatte.78 Dit cijfer was waarschijnlijk te hoog, maar het feit dat een groot
deel van de Nederlandse landbouwopbrengst geëxporteerd werd is een feit.79 De vraag vanuit de
Wehrmacht bleef de gehele oorlog bestaan en werd zeker vanaf 1942 alleen maar hoger. Hierdoor
bleef er steeds minder over voor de Nederlandse bevolking. De bezetters waren vooral geïnteresseerd
in de kwaliteitsproducten van de Nederlandse landbouw, zoals zuivel, eieren en vlees.
De sterk verminderde importen en hoge exporten richting Duitsland zorgden ervoor dat
Nederland tijdens de oorlog zo veel mogelijk zelfvoorzienend moest worden. Dit betekende dat vanaf
15 mei 1940 in snel tempo rantsoenen ingesteld moesten worden. In 1939 was suiker al
gerantsoeneerd door de strijd op de Atlantische Oceaan.80 Vanaf mei 1940 volgden in snel tempo alle
andere belangrijke voedselproducten op de Nederlandse markt, vooral brood, kaas, koffie, thee en
vlees. Als laatste werden in 1941 aardappelen op rantsoen gesteld. Hiermee was praktisch de gehele
Nederlandse voedselvoorziening ‘op de bon’.
Volgens berekeningen de Rijkscommissie voor Voedselvoorziening, onder leiding van Louwes,
zou het Nederlandse landbouwareaal met voldoende middelen voor de gehele Nederlandse bevolking
dagelijks ongeveer 2.000 calorieën per persoon kunnen produceren.81 Deze berekening was gebaseerd
op de maximale opbrengst met voldoende brandstof en mest om de productie hoog te houden. In de
praktijk bleek dit lastig te bewerkstelligen. Boeren kregen bijvoorbeeld een brandstofrantsoen per
hectare bebouwbaar land en arbeid werd na de Arbeidseinsatz steeds schaarser.82 Ondanks deze
maatregelen bleef de voedselvoorziening, door centrale aankopen vanuit de rijksoverheid en het
massale omploegen van weilanden voor aardappelakkers, redelijk op hetzelfde niveau tot de
geallieerde invasie van Nederland in september 1944 startte.
Tussen 17 en 25 september 1944 begon met Operation Market Garden de geallieerde invasie
van Nederland. Om Duitse tegenaanvallen te vertragen riep de Nederlandse regering in ballingschap
de werknemers van de Nederlandse spoorwegen op om te staken. Hier werd massaal gehoor aan
gegeven. Dit bleef niet zonder represailles. Vanaf september tot november 1944 werd er vanuit het
Duitse bezettingscommando een transportembargo afgegeven voor de westelijke provincies. Hoewel
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het embargo maar twee maanden duurde zorgde het ervoor, dat het precaire rantsoeneringssysteem
in het westen van Nederland instortte. Voorraden werden noodgedwongen opgebruikt en honger
werd iets alledaags. Schattingen van onder andere Dols en Trienekens stellen dat het gemiddelde dieet
in Holland in januari 1945 onder de 600 calorieën per dag zat. Dit is ver onder de grens van
hongersnood.83 Vanuit allerlei kanten werd er geprobeerd voldoende voedsel de Hollandse steden
binnen te krijgen. Het betrof voornamelijk Amsterdam en Rotterdam. Vanuit de Noordoostpolder werd
er door het verzet geprobeerd om voedsel vanuit het oosten naar het westen te krijgen. Het verzet
werd hierbij geholpen door Louwes.84 Het Internationale Rode Kruis probeerde in januari en februari
1945 vanuit neutrale landen zoals Zwitserland en Zweden voedselpakketten naar Nederland te
verschepen.85 Het was allemaal niet genoeg. Uiteindelijk zouden vanwege honger en kou ongeveer
20.000 mensen in West-Nederland omkomen.86
De situatie in het westen zou gedurende de winter steeds erger worden, vooral vanwege de
slechte weersomstandigheden, die transport veel moeilijker maakten dan normaal. Pas in april werd
door Duitse bevelhebbers toestemming gegeven aan de geallieerden om voedsel via parachutes te
leveren aan Holland. In tien dagen tijd werd er ongeveer acht miljoen kilo voedsel boven Nederland
gedropt. Dit leverde ongeveer 2 kilo aan vooral vlees en vetten per persoon in Holland en Utrecht op.
Een week later, op vijf mei 1945 gaven de laatste Duitse troepen in Nederland zich over. De
voedselvoorziening in Nederland kon eindelijk gestabiliseerd worden; binnen drie weken waren de
dagelijkse calorieën gestegen van 400 per dag naar 2.400 per dag door noodhulp van de geallieerde
strijdkrachten.87
De afbouw van het rantsoeneringsyteem begon vrij snel na de bevrijding. Al tegen het einde
van 1945 waren diverse granen en peulvruchten vrij verkoopbaar. Vanaf juni 1945 was Sicco Mansholt,
de neef van Louwes en verzetsorganisator in Noord-Nederland, minister van Landbouw geworden. Hij
was tijdens de oorlog opgevallen door zijn organisatorisch talent en ‘boerenverstand’. Ook zijn
connectie en eerdere samenwerkingen met Louwes, die ook na de oorlog de rantsoenen bleef
organiseren, hadden bijgedragen aan deze keuze.88 Zijn taak was voornamelijk om het dieet van
Nederland weer op vooroorlogs niveau te krijgen. Hierbij was hij flink geholpen doordat de regering in
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ballingschap tijdens de oorlog grote voorraden voedsel aangekocht had in de Verenigde Staten.89
Hierdoor lagen de rantsoenen in Nederland gemiddeld hoger dan in de rest van bevrijd Europa.
Het aanvoersysteem was evenwel niet vlekkeloos. Het voedsel kwam grotendeels per schip
binnen, maar de grote havens van Nederland waren door de oorlog beschadigd. Bovendien waren de
voorraden niet eindeloos. De rantsoenen dreigden in 1947 flink verlaagd te worden, naar het niveau
van 1943. Het wereldwijde voedseltekort zorgde ervoor dat nieuw graan duurder werd en er werd
gekeken naar importmogelijkheden vanuit de Sovjet-Unie.90
Vanaf 1945 kon het land dat omgeploegd was tot akker weer gebruikt worden als weiland,
waardoor de veestapel zich weer kon uitbreiden. Dit zorgde ervoor dat de vooroorlogse landbouw,
gericht op de export, zich weer kon manifesteren. Dit werd door het Ministerie van Landbouw
aangemoedigd, omdat export belangrijke buitenlandse valuta opleverde die gebruikt werden om graan
in te kopen. De stijgende inkoopprijzen vanaf 1947 zorgden in Nederland, net als in Groot-Brittannië,
voor bijzonder veel onrust.91
Gelukkig voor Nederland waren de voorbereidingen van het Marshallplan op dat moment in
volle gang. Ook particuliere Amerikaanse burgers en bedrijven staken geld en voedselpakketten in de
wederopbouw van Europa. Veel hiervan zou via Nederland binnenkomen en de overheid werd betaald
voor de distributie hiervan.92 Vanaf april 1948 kwamen de eerste schepen met hulpgoederen de haven
van Rotterdam binnen. De schaarste van voedsel was hierna snel verdwenen. In 1948 gingen een groot
deel van de hoofdvoedselproducten als brood en eieren van de bon, in 1949 volgde de rest. Alleen
koffie bleef op de bon wegens een importembargo vanuit het onafhankelijk geworden Indonesië.93
Minister Mansholt had geen interesse in het voortzetten van de rantsoenen. Zijn ervaring
tijdens de oorlog en rond de vrijstelling van granen in 1945 leerden hem dat prijzen het beste
beteugeld konden worden door de vrije markt. Toen hij, in samenwerking met Louwes, diverse
graansoorten en peulvruchten ‘van de bon haalde’ gingen de prijzen direct omlaag. Hierdoor had hij
goede hoop dat dit ook bij de rest van de gerantsoeneerde voedselgroepen het geval zou zijn. Hij bleek
hierin ook gelijk te hebben.94
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De reacties vanuit het volk.
In tegenstelling tot de Britse historiografie is er in Nederland weinig aandacht besteed aan de reacties
van het Nederlandse volk op rantsoenen en tekorten. Vooral de naoorlogse periode is onderbelicht,
zowel ten aanzien van de daadwerkelijke voedselsituatie als inzake de reacties van de bevolking
daarop. Daardoor is het lastig om de reacties van de bevolking te peilen. Ondanks het gebrek aan
specifiek onderzoek kunnen er wel enkele algemenere feiten belicht worden.
Aan het begin van de oorlog was de Nederlandse bevolking in een staat van ontreddering.
Nederland was eenvoudig verslagen door een duidelijk superieur leger en nu bezet door de
oosterbuur. De regering en de Koninklijke familie waren uitgeweken naar Engeland of nog verder.
Belangrijker was het feit dat er eigenlijk niet veel veranderde voor de gemiddelde Nederlander. Duitse
soldaten hadden de instructie gekregen om beleefd te zijn tegen de ‘stamverwanten’.95 De
rantsoenering was storend en vervelend, maar niet onleefbaar.96 De grote wens was om ‘gewoon’
verder te kunnen leven. Hierdoor was een groot deel van de bevolking bereid om concessies te doen
richting de bezetters.
Het grootste gedeelte van de bevolking paste zich aan de situatie aan. Er waren weinig
opstootjes en zeker in het begin van de bezetting was er weinig verzet. Dit is in tegenstelling tot de
naoorlogse kijk op de bezettingsperiode. Lange tijd heerste er een mythe van algemeen passief verzet:
men zou alles gedaan hebben om de bezetter tegen te werken zolang er geen represailles zouden
komen. Nederland was verarmd en beroofd uit de oorlog gekomen en de bezetter had de volledige
schuld hiervan.97 Dit beeld werd vanaf de jaren ’80 steeds meer onder druk gezet door onder andere
de berekeningen van Trienekens. Die liet zien dat het collectieve geheugen in het geval van de
voedselvoorziening niet strookte met de historische werkelijkheid. Ook Klemann concludeert dat
Nederland één van de hoogste rantsoenen van geheel continentaal Europa had.98
Waar men vooral ongerust over was, was de grote afname aan vetten en vlees in het dieet.
Voor de oorlog hadden vooral vlees en zuivel bekend gestaan als zeer gezond en namen daarom een
groot deel van de dagelijkse calorieën in beslag. De dagelijkse hoeveelheid calorieën zat bij de
gemiddelde Nederlandse man voor de oorlog rond de 3.000, zo’n 500 meer dan tegenwoordig
geadviseerd wordt.99 Dit werd naarmate de oorlog vorderde steeds kleiner, wat tot saai en smakeloos
eten leidde.
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De naoorlogse situatie van Nederland stond voornamelijk in het teken van de wederopbouw
en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Het grootste gedeelte van het publieke debat was
daarom aan deze twee thema’s gewijd. Zolang er rantsoenering was waren er negatieve geluiden. Het
grootste debat over de voedselvoorziening ging over de bekostiging en betaling van een grote
troepenmacht in Indonesië, terwijl er amper voedsel in Nederland was.
Naar de daadwerkelijke voedselvoorziening tijdens directe naoorlogse periode in Nederland is
geen specifiek onderzoek gedaan. Het past dan ook niet in dit stuk om hier uitspraken over te doen,
omdat deze zonder uitvoerig onderzoek onvoldoende gefundeerd kunnen worden. Ondanks, of juist
dankzij, het feit dat voor meer dan de helft van de totale bevolking net een hongersnood had gegolden,
werd over voedsel bijna niet geklaagd. Door het ontbreken van onderzoek over de voedselvoorziening
tussen 1945 en 1949 blijft er bij de auteur van dit stuk één vraag open: ‘hoe heeft de
voedselvoorziening in Nederland zich tussen 1945 en 1949 zo kunnen stabiliseren dat rantsoenering
niet meer nodig was?’ In de komende paragraaf zal een voorstel tot verder onderzoek uitgeschreven
worden om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Verder onderzoek
Om te kunnen onderzoeken hoe de voedselvoorziening vlak na de Tweede Wereldoorlog zich
heeft kunnen stabiliseren zijn er een aantal bronnen van belang. Ten eerste zijn er cijfers en feitelijke
hoeveelheden van beschikbaar voedsel voor de Nederlandse bevolking nodig. Gelukkig zijn deze
beschikbaar binnen het Nationaal Archief te Den Haag. Vooral het archief van het Ministerie van
Landbouw kan hierbij van hulp zijn. Bekend is dat Minister Mansholt er, in samenwerking met
Rijkscommissaris Louwes, een strakke organisatie op na hield.100 Het papierwerk dat dit genereerde is
grotendeels in het Nationaal Archief terecht gekomen. Het gaat hierbij om inventarisnummers
2.11.30.01 t/m 2.11.30.14 en 2.11.32. Dit zijn de nota’s en vergaderingsnotulen van het Ministerie van
Landbouw tussen 1945 en 1955.
In dezelfde trend zijn brieven en andere persoonlijke correspondentie van- en tussen
landbouwbeleidsmakers zoals Minister Mansholt en Rijkscommissaris Louwes. Notulen en archieven
van verschillende landbouworganisaties, zoals het Nederlandse Zuivelinstituut of het Landbouw
Economisch Instituut, en de verdeelorganisatie voor de Marshallhulp, de Europese Coöperatie
Administratie, kunnen ook geraadpleegd worden. Ook notulen van de ministerraad en Tweede Kamer
kunnen hiervoor gebruikt worden. Hiermee kan een duidelijk beeld geschetst worden van de
nationale- en internationale beleidsvorming over de distributie van voedsel in Nederland en in geheel
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West-Europa. In het begin van het West-Europese samenwerkingsverband, zoals vereist door de
Amerikanen voor de Marshallhulp, is dit internationale aspect van bijzonder belang.
Bekend is dat Nederland een buitengewoon groot gedeelte van de Marshallhulp heeft
gekregen. Er is in internationale context veel geschreven over de Marshallhulp, vooral door Britse en
Amerikaanse wetenschappers. Over het succes van de Marshallhulp is veel gedebatteerd. In dit geval
kan Nederland hier als een casestudy werken. Een samenhangende verklaring van de snelle
wederopbouw is in Nederland, naar weten van de auteur, nooit gereviseerd na het werk van De Jong.
Ook is bekend dat snel na de aankomst van de Marshallhulp in 1948 rantsoenering beëindigd werd.101
Daarnaast kan gesteld worden, naar aanleiding van de studies door Trienekens en Klemann, dat
Nederland economisch niet leeggeroofd was, zoals De Jong stelt. De verwachting is dan ook dat uit dit
mogelijke onderzoek een beeld geschetst wordt van een snel herstellend Nederland. De humanitaire
hulp vanuit de bevrijders in de vorm van Lend-Lease en later de Marshallhulp heeft in Nederland, door
investering van de gekregen dollars in machines en kennis, geleid tot een verbetering van de
vooroorlogse hoogwaardige landbouw na een moeilijke eerste periode tot 1947.102
Om dit te kunnen onderzoeken is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
nodig. Het landbouwbeleid dat in deze jaren door het Ministerie van Landbouw is uitgevoerd kan zowel
door dataverzameling onderzocht worden, voor de concrete cijfers en groeipatronen, als kwalitatief,
door de intenties van degenen aan de top van het Ministerie te onderzoeken. Deze combinatie van
kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in dit geval de beste keuze, omdat deze combinatie een
compleet beeld van de problemen rond de voedselsituatie, zoals door Dols103 in 1946 erkend is,
weergeeft en de oplossingen die hiervoor bedacht zijn in kaart te brengt.
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Conclusie
In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen in de voedselvoorziening en de rantsoenering tijdensen na de Tweede Wereldoorlog van zowel Groot-Brittannië als Nederland. Dit is gedaan door te kijken
naar hoe de rantsoenen in beide landen geregeld waren door de beide overheden. Daarna is bekeken
hoe er in beide landen op de rantsoenen gereageerd werd door de bevolking zowel tijdens- als na de
Tweede Wereldoorlog. In deze conclusie worden de verschillen en overeenkomsten van beide landen,
zoals die in de literatuur naar voren kwamen, naast elkaar gezet.

Voedselvoorziening en rantsoenen
De rantsoeneringssystemen van Groot-Brittannië en Nederland waren zeer verschillend. De Britten
voerden vanaf het begin van de oorlog een fair share rantsoeneringssysteem in. Dit betekende dat
iedereen van de gerantsoeneerde producten dezelfde hoeveelheden kreeg. Het voordeel van dit
systeem was, dat door de universele hoeveelheden distributie gemakkelijk was. Mensen moesten zich
bij één leverancier voor een product inschrijven en kregen van deze leverancier hun rantsoen. Het
systeem hield echter weinig rekening met de omstandigheden waarin een persoon zich bevond.
Iemand met een kantoorfunctie kreeg net zo veel dagelijkse calorieën als een fabrieksarbeider of een
landarbeider, terwijl deze laatste twee meer fysieke arbeid verrichtten. Dit probeerde men op te lossen
door niet-gerantsoeneerde gemeenschappelijke kantines in te richten, waar mensen die het nodig
hadden een extra maaltijd konden krijgen.
Het Nederlandse systeem hield juist wel rekening met de verschillende omstandigheden van
mensen. Vrouwen en kinderen kregen minder rantsoenen, omdat zij minder voedsel nodig hadden
terwijl personen met zwaar werk meer rantsoenen kregen. Dit maakte het systeem echter ingewikkeld
en bureaucratisch. Ook in Nederland werden gemeenschappelijke keukens ingericht voor degenen die
het nodig hadden.
De rantsoenen bevatten in beide landen ongeveer dezelfde producten, de luxeproducten zoals
dierlijke vetten, vlees en suiker gingen als eerste op rantsoen, gevolgd door steeds meer essentiële
voedselproducten, zoals rijst, granen, aardappelen. Groot-Brittannië heeft slechts een klein gedeelte
van de naoorlogse periode volledige rantsoenering gehad, toen in 1947 brood op rantsoen ging en
prijscontroles op aardappelen ingesteld werden. In Nederland was dit sinds 1941 het geval door het
ontbreken van de essentiële import zoals vóór de oorlog gebruikelijk was.
De import van voedsel kon in Groot-Brittannië in verminderde mate wel gewoon doorgaan.
Toch werd de voedselconsumptie steeds minder. Naar schatting at de Britse middenklasse in 1942 25%
minder dan vóór de oorlog. De Britse bevolking had echter nooit minder dan 2.400 calorieën per dag
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ter beschikking, al was een veel groter gedeelte van het dieet in aardappelen en brood. In Nederland
was de voedselsituatie tot aan september 1944 ook goed voor een bezet land. De rantsoenen waren
hoger dan in veel bezette Europese landen met gemiddeld 2.000 kcal. per dag. Dit was te danken aan
een goede centrale leiding vanuit het Rijkscommissariaat voor de Voedselvoorziening onder leiding
van Louwes en dankzij goede afspraken met de boerenverenigingen. Na september 1944 sloot het
Duitse leger, als een represaille voor een staking van NS personeel, het westen van het land af van
voedseltransporten. De voorraden, die in het westen aanwezig waren, waren in enkele maanden op
en er begon een hongersnood, die verergerd werd door een strenge winter. Dit had echter weinig te
maken met de productie of het distributiesysteem, maar een bewuste actie van de bezetter.
Na de capitulatie van Duitsland bevonden Nederland en Groot-Brittannië zich in een precaire
financiële situatie. De enorme kosten van de oorlog en het Lend lease systeem voor Groot-Brittannië
zorgden ervoor dat er weinig benodigde buitenlandse valuta in het land waren. Hierdoor kon er
moeilijk nieuw voedsel ingekocht worden. De rantsoenen moesten daarom direct na de oorlog
krimpen en zelfs geïntensiveerd worden. Dit werd pas opgelost toen het Amerikaanse Congres in 1948
de Marshallhulp ratificeerde en een groot deel van de schulden van Groot-Brittannië kwijtgescholden
werden. Toch duurde het voor Groot-Brittannië tot 1954 tot de laatste rantsoenen ophielden.
In Nederland was de situatie na de oorlog niet veel beter. Veel mensen, vooral in het westen,
leefden van voedselpakketten die door Lend lease het land binnengehaald werden. De Nederlandse
situatie was echter wel marginaal beter dan in Groot-Brittannië. De Nederlandse regering in
ballingschap had tijdens de oorlog grote voorraden voedsel kunnen inkopen voor een bevrijd
Nederland. Dit zorgde ervoor dat in combinatie met nieuwe inkopen en de hervatte productie in eigen
land, de situatie snel kon stabiliseren. Ook in Nederland dreigde echter aan het einde van 1947 een
nieuwe crisis uit te breken door het ontbreken van buitenlandse valuta. Net als in Groot-Brittannië
kwam de Marshallhulp precies op tijd. Met het arriveren van de eerste schepen uit de Verenigde Staten
kondigde Minister Mansholt de schaarste ten einde en begon het afbouwen van de rantsoenering. In
1949 waren alle producten, behalve koffie, weer op de vrije markt.

Reacties op de rantsoenen.
De reacties op de rantsoenen waren net zo divers als de beide volken waren. In Groot-Brittannië
bestaat er een groot debat over het civiele moraal zoals verwoord door Robert Mackay. Dit debat stelt
grofweg aan de ene kant een Brits volk dat door de oorlog verenigd werd en zonder veel geklaag
rantsoenen en overheidsinmenging accepteerde. Aan de andere kant staat een revisionistisch blok,
voornamelijk verwoord door Ina Zweiniger-Bargielowska. Zij stellen dat er wel degelijk breuken waren
binnen de Britse samenleven en dat voornamelijk vrouwen en de middenklasse klaagden over de
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rantsoenen. Dit werd na de oorlog alleen maar sterker, nadat de beloftes van Labour voor een
eerlijkere samenleving in de ogen van vooral huisvrouwen niet nagekomen werden.
In Nederland is hier in tegenstelling tot Groot-Brittannië bijna geen onderzoek naar gedaan.
Voor zover op dit moment bekend is paste het Nederlandse volk zich aan de situatie aan. Dit betekende
conformeren aan de nieuwe bezettingsmacht en een grote wens om ‘normaal’ verder te kunnen leven.
De naoorlogse situatie werd gedomineerd door de kwesties omtrent Indonesië en de wederopbouw
van Nederland. Het bleef echter verrassend stil over de rantsoenen. Verder onderzoek is nodig om
specifieke uitspraken te kunnen doen over de voedselsituatie na 1945 en het einde van de rantsoenen.
In hoofdstuk drie is daarom een onderzoeksvoorstel opgenomen om deze leegte in de historiografie
op te kunnen vullen.

Het verschil in duur
De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: ‘Waarom heeft de Nederlandse rantsoenering na de Tweede
wereldoorlog korter geduurd dan de rantsoenering in Groot-Brittannië?’ Hier zijn op basis van de
voorgaande tekst een aantal antwoorden op te geven. Allereerst had de naoorlogse regering in
Nederland, in tegenstelling tot die in Groot-Brittannië, geen plannen om de rantsoenen kunstmatig
om welke reden dan ook in stand te houden. De Labourregering onder Attlee probeerde om via de
rantsoenen de klassenverschillen van Groot-Brittannië kleiner te maken. Minister Mansholt heeft dit
misschien overwogen, maar heeft dit nooit in uitvoering gebracht. Ten tweede was de situatie in
Nederland door een betere voorbereiding van het einde van de oorlog door het inkopen van voedsel
beter dan die van Groot-Brittannië. Hierdoor kon Nederland zich snel herstellen van de Hongerwinter
en richtten op de wederopbouw van het land. Ook waren, hoewel de beide distributiesystemen goed
gefunctioneerd hebben, de betrokken personen in Nederland van doorslaggevende betekenis. Zowel
Mansholt, als Louwes waren sterke organisatoren en door hun familiaire band konden ze goed
samenwerken. Van deze redenen is de eerste waarschijnlijk de belangrijkste geweest. De beide
systemen en bevolkingen vertonen teveel overeenkomsten om een verschil van bijna vijf jaar langere
rantsoenen op een andere manier te kunnen verklaren. Een bewuste politieke keuze om rantsoenering
aan te houden lijkt dan ook de meest logische verklaring.
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