
Voedselvoorziening en distributie in de oorlog, 1940-1945

Hoogvliet vormde wat betreft de voedselpositie voor westelijk Nederland een gunstige uitzondering. 
In de steden leefden veel mensen die verschrikkelijk honger leden, ook dichtbij in Rotterdam. 
Natuurlijk was in Hoogvliet ook alles op rantsoen en was er aan veel dingen een enorme schaarste. 
Soms was ook het voedsel schaars. Er zullen echter weinig Hoogvlieters geweest zijn die tijdens de 
oorlog echt honger hebben gehad. Hoogvliet was immers nog een boerendorp en er viel altijd wel 
wat te ritselen.

Desondanks werden de zaken richting het einde van de 
oorlog wel steeds nijpender. Op initiatief van dominee Koning, 
de toenmalige hervormde predikant, werd in maart 1945 ook 
in het landelijke Hoogvliet een gaarkeuken gestart in de werkplaats
van de plaatselijke aannemer Bas Steenbergen (foto boven). 
De gaarkeuken werd gerund door vrijwilligers van de Unie voor Vrouwelijke 
Vrijwilligers, de UVV. Dominee Koning ging dan vragen bij de boeren om 
aardappelen, erwten en vlees. Tegen de dominee zei men misschien niet zou snel 
nee. De mensen die helemaal niets meer hadden konden bij de gaarkeuken terecht. 
Toch is iedereen het erover eens dat zeker 90% van de inwoners van Hoogvliet tot het 
einde van de oorlog wel voldoende eten hebben gehad.

Voedsel en kleding werden tijdens de oorlog gerantsoeneerd. Iedereen kreeg bonkaarten. Voor 
textiel had je puntenkaarten. Zo waren er algemene bonkaarten, broodkaarten, snoepkaarten, 
sigarettenkaarten en aardappelkaarten. Iedereen had een stamkaart. Als je een nieuwe bonkaart kreeg 
werd dat aangetekend op je stamkaart. Elke week werden er nieuwe bonnummers bekend gemaakt 
Daarmee kon je levensmiddelen kopen. De winkelier moest de bonnen op vellen plakken en kreeg 
voor de volle vellen van de Duitse distributiedienst de toewijzing voor nieuwe voorraad. Het systeem 
was vrijwel waterdicht. Alleen bij de bron, de boeren, viel soms wat te ritselen. Of een boer nou 300 
of 350 ton aardappels van zijn land haalde was weleens moeilijk te controleren... Met het kopen van 
textiel moest je voor een broek of ander kledingstuk een aantal punten inleveren. Waren je punten op, 
dan kon je niets meer kopen. Ook na de oorlog werd het eten nog een aantal jaren gerantsoeneerd.

Op de foto boven een kar vol met het beroemde Zweedse wittebrood. Het meel werd vanuit Zweden 
naar Nederland gebracht en in Rotterdam en omgeving onder bakkers verdeeld. Het brood werd in 
Hoogvliet verkocht door A. van Luijk. Op de foto boven zien we van links naar rechts Arie

Lagerwaard (?), Leen van Luijk, ? Verschoor, 
Rinus de Dreu met een onbekende jongen 
voor zich, Nel de Graaf en een lachende 
Mien van Wijk.

Op de foto links worden dozen met 
levensmiddelen uitgeladen bij de 
winkel van A. van Luijk. 
Marechaussee Van Beek houdt 
toezicht. Bas van Kralingen, in het 
midden met laarzen en witte blouse 
helpt met uitladen. Let eens op de 
fiets van de jongeman op de voor-
grond; hij rijdt op de metalen velg 
zonder band.

Grootschalige voedseldroppings boven westelijk Nederland vonden plaats tussen 29 april en 8 mei, 
met toestemming van de Duitsers. De Engelsen maakten in totaal 3181 vluchten waarvan de eerste 
1600 zonder toestemming. Ze noemden hun actie Operatie Manna. Vanaf 1 mei gingen ook de 
Amerikanen voedsel droppen. Hun actie Chowhound bestond uit 2210 vluchten.
Ook boven Hoogvliet werd voedsel gedropt. De grote blikken met kaakjes staan bijvoorbeeld bij 
Hoogvlieters Bas Lengkeek in het geheugen gegrift. Op de foto geheel onderaan liggen ze op een kar 
om bij de winkel van Arie van Luijk uitgeladen te worden.


