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Oorlog en voeding: 
de invloed van de 
Eerste Wereldoorlog op het 
Belgische voedingspatroon, 
1890-1940 

Rece nt histo risch onden~oe k wil de oorlog volledi g integreren in het 
maatschappe li jk gebeure n. 1 He t moet nagegaan worden welke rol de 
oorlog vervulde op het vlak van de economische politiek , de sociale, 
politieke en demografische structure n, de o rga nisa tie van de landbouw, 
de tewerkstelling , enz. 
H . Baudet rie p onlangs op to t nader o nde rzoek naar de invloed van de 
oorlog op een hoofdcompone nt va n het maatschappelijk gebeure n, nl. de 
levensstandaard en de levenswijze.2 Dit a rtike l heeft oog voor de impact 
van de Eerste Wereldoorlog op de levensstanda ard in België. Tijdens en 
dade lijk na deze oorlog deden zich op dit vlak fund amentele verschuivin
gen voor. Het artikel wi l in twee stadia to t deze problematiek bijdragen 
door: 
- te peilen naar de levensvoorwaa rden in het bezette België; 

- te pei len naar de gevolgen van de oorlog op half-lange termijn op he t 
vlak van de levensstandaard. de levenswijze en voora l van de voedsel
consumptie 3 

1 De levensstandaa rd tijde ns de bezetting , 4 augustus 1914-
11 november 1918 

1.1 Acure bevoorradingsproblemen 

Met de Duitse inval op 4 augustus 19 14 stond België plotseling voor het 
o noverkomelijke probleem zichzelf te moeten bevoorraden. De geallieer
den wilde n imme rs vlug een einde maken aan de oorlog door econo mische 
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maatregelen: handel met vijande lijk èn bezet gebied was verboden . De 
machtige Britse vloot ste lde zich borg voor een strikte blo kkade . Be lgië 
was voor de behoefte aan tarwe. ve ruit het belangrijkste bestanddeel van 
de voedin g, voor nage noeg 75 % afhankelijk va n import. • Afgesneden van 
de levensnoodzake li jke st room goe deren kon het land zichzelf dan ook 
slechts gedurende zeer korte tijd bevoo rraden. 
De ges laagde oogstcampagne va n 19 14 en de aanzien li jke stocks die 
België als transitl and be za t , kond en nie t be le tten dat er reeds rond ke rst
dag 1914 tekort en waren. Onda nks de prij zenstop, die door de Belgische 
regering één dag voor de inval en door de Duitse bezettende overheid op 
la tere data we rd bevole n . ve rt aa lden de tekorten zich in prij sstij gingen . 
De teko rten werden bovendien systematisch door de bezette r ze lf aange
scherpt. Vanaf augustus 1914 to t het e inde va n de oorlog e isten de Duitse 
troepen mondvoorraad op . Omdat vrijwi llige leveringe n 0 111 begrijpelijke 
redene n op zich lie ten wachten . plunderde men al vlug hier e n daar 
voedse ldepots. De in de Antwe rpse haven gestoekeerde graanvoorrade n 
moesten e r bij v. aan geloven . Daarn aas t werden massa's voedingswaren 
naar Duitsland gesleu rd . A l deze opeisi nge n dede n de slinke nde voorra
den nog vlugge r vermin dere n-' 
He t werd vlug duide lijk dat de tekorten van 1914 in schaarste zouden 
omslaa n tijde ns de zomer of de he rfst va n 19 15. De Duitse rs hadde n bij 
een derge lij ke situatie geen baat. Het was er hun 0 111 te doen rust en orde 
in het ve rove rde gebied te handhave n e n. zo mogelijk nog mee r Be l g i ~che 

goederen in de Duitse economie te pompen . Door middel van een reeks 
decrete n werd de Belg bijgevolg aa nge maa nd opnieuw handel te drij ven , 
in de fabrie ken te gaan werken of de oogst binne n te hale n. Er viel echter 
minder en minde r te verha ndelen. te rwij l e ttelij ke fabri eken wegens ge
brek aa n gro ndstoffen of wegens diefstal va n machines hun poorten ges lo
ten hadden. A lleen de landbouw verschafte voorlopig nog voldoende 
we rk . 
De beze tter bepe rkte er zich verder toe manu militare de o rde te handha
ven en decreten uit te vaardige n die het monetaire systee m naar de duivel 
hielpen (ve rplichte wisse lkoe rs) en die het betalingsverkeer ve ruit o nmo
gelijk maakte n (geen pasmunt , gee n kredie tmogelijkheden) 6 Nochtans 
verpli chtte n int e rnationa le a kkoorden de bezette r inwoners van beze t 
gebied te ravitaille re n. De Duitsers vertikt en he t echter de bevoorrading 
op zich te nemen. Zij waren bereid Be lgië van voedsel te voorzien zo de 
gea lli ee rde blo kkade werd opge heven. 

1.2 Falende voedselhulp. fa lende produktie en fa lende distributie 

In afwezigheid van de naa r Noord-Fra nkrijk gevluchte regering. besloten 

-
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financiers en industrië len fondsen te verzamelen om het leed van de 
a rmsten te verl ichten. Reeds o p he t einde van augustus 1914 werden gratis 
soepuitde linge n in het Brusse lse ingericht. In deze beperkte privé
we ldadigheid schuilden de kiemen va n he t se mi-officiële Comité National 
de secours er d'alimenration. Dit Comité National zou pogen de handels
blokkade te doorbreken doo r de orga ni sa tie van een doelge richt e voedsel
hulp. 'a een ove reenkomst tusse n G root-Bri ttannië en he t Duitse Rijk 
betreffende de effectie ve bestemming van he t voedsel (nl. in Belgische 
mage n). kwam de hulp reeds in oktobe r 19 14 tot stand dankzij internatio
nale solida ritei t e n nationale samenwerking tussen fin anci ers, industrië
len , po litici en syndica li ten. De Duitse ove rhe id werd van de last en 
ve rantwoorde lijkhe id ver los t. Ze wist bovendien van het Comité National 
ge bruik te maken om de soci ale onrust tot een minimum te beperken. 
Hierover was he t mede door bankie rs en werkgeve rs gevormde Comité 
National wellicht evenzeer tevre den. Meer dan ooit oe fende de weld adig
heid aldus één van de haar sinds oudshe r toebedeelde functies uit .? 
In nauwe samenwerking met het Commission for Relief in Belgium orga ni
seerde het Comicé Nationa/ de voedselhulp . Alle rle i omstandigheden 
zorgden ervoor da t de geïmporteerde hoevee lhe id goederen op verre na 
nie t de invoer in no rmale tijden kon eve naren. De goede sta rt in 1915 was 
weliswaar veelbe lovend . Nade rhand werd echte r nooit meer de invoer van 
het eerste jaa r gehaald .H 

Tabel! . Totale import va n voedsel doo r het Comité Nmional 

1915 
191 6 
1917 
19 18 

Totaal 

955.207.239 kg. 
848.016.465 
63 1.165.234 
743.039.835 

3. 177.428 .773 

100% 
89 
66 
78 

De tekorten komen eh rijn end aan he t licht zo de invoer a fgewogen wordt 
tegen de no rm ale voedselimport . He t Statistisch Jaarboek vcrmeldt een 
invoer van 3.960.752 ton voed el in 19 13. De import van he t Comité 
Nalional re ikte nog niet aan dit cijfe r tijdens de vier oorlogsjaren samen . 
In 1915 bedroeg de voedselimport 24% van de import van 1913, in 1916 
21,4% , in 19 17 15 ,9% en in 191 8 18,7%. Vervoer van de goederen was de 
belangrijkste bron van pro blemen. In februari 19 17 ontketende Duitsland 
de . U-botenoorlog en ke lderde tijdens dat jaar a lleen twa alf Relief in 
Belgium-schepen . Het Comité Naciona/ was bijgevo lg nooit in staat de 
tekorten weg te werken. He t Comité kon door midde l van zijn invoer, die 
maximum 25% van de noden dekte , evenwel al te grote prijsstijgingen in 
1915 en 1916 be iert en. Het Comité droeg eveneens bij tot een min of meer 
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billijke verdeling van de in België ingevoerde voedingswaar. De invoer 
werd voornamelijk verplaatst naar de onderstandsinstellingen: werklozen
fondsen , ziekenhuizen en dergelijke. Aanvankelijk waren de hogere inko
menskl assen van de steunverlening uitgesloten . 
Naast de fal ende voedselimport, bleef de autochtone voedselproduktie 
eveneens in gebreke. Enerzijds lagen de opbrengsten onder de vooroor
logse gemiddelden . anderzijds gebeurde de distributie op arbitraire en 
gebrekkige wijze. Een deel van het areaal bleef onbenut (wegens het front 
in West-Vlaanderen) en mankracht werd aan de landbouw onttrokken 
(vluchtelingen naar Nede rland en Groot-Brittannië ; soldaten ; circa 
120.000 verplicht en 90.000 vrijwillig tewerkgestelden in Duitsland en 
Noord-Frankrijk). De gebrekkige distribut ie was te wijten aan de onge
paste inmenging van de bezetter bij het stockeren en verdelen van het 
voedsel. Zo beweerden Belgische experts dat de aardappeloogs t van 1917 
400 gr aardappelen per dag en pe r persoon opbracht. In realiteit kreeg 
ieder slechts 190 gr. De combinatie van gebrekkige produktie en distribu
tie resulteerde in tekorten van alle in Be lgië geproduceerde voedsel. De 
Brusselse agglomeratie ontving bijv. 240.000 liter volle melk in 1914, 
tegen slechts 90.000 liter ontroomde melk in 1917. De autochtone produk
tie , die reeds in normale tijden ontoereikend was voor de consumptie , was 
aanzienlijk verminderd tijdens de bezetting.9 

1.3 Fenomale prijsstijgingen , de onrwrichting van de levenswijze en 
de allesoverheersende honger 

In de winter van 1916/1917 werd de situatie rampzalig. Winkeliers met 
winsthonger zagen hun kans en gooiden in de loop van 1916 opgepotte 
goederen op de markt tegen prijzen die tenminste dubbel zo hoog lagen 
als in augustus 1914 . Aardappelen bedoeld als veevoeder werden voor 
menselijke consumptie gebruikt , terwijl ook massaal koolraap werd gege
ten . 

Een klassieke hongercri sis, zoals die vóór de massale invoer van voedings
waren bestond , doemde einde 1917 op: zaaivoorraden werden opgepeu
zeld , hongerende massa's kwamen bij de weldadigheid aankloppen en 
sterftecijfers van zieken , ouderen en pasgeborenen schoten omhoog. De 
hongersnood van 1917 en 191 8 was het kleinere broertje van de fameuze 
crisis van het midden van de vorige eeuw, die onder meer in Vlaanderen 
en Ierland duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De fenomenaal geslegen 
prijzen van 1917 getuigen van de schaarste op de markt. Gemiddeld lag 
het prijspeil van voedsel bijna 100% hoger dan in 1916. Erwten , eieren , 
vlees , melk , spek en kaas kenden een veel hogere prijsstijging, aardappe
len en fruit haalden ongeveer de 100% grens , terwijl boter, brood en meel 
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een kleinere stijging te zien gaven . Het volgende lijstje noteert de procen
tuele prijsstijgingen t.o .v. elk voorgaand jaar van de vijf grote bestedings
posten: 10 

Tabel 2. Procentuele prijsstijgingen in het Brusselse t.o .v. elk voorgaand jaar 

1915 1916 1917 191 8 totale stijging in 
1918 t.o .v. 1914 

voeding 34% 60% 96% 37% 487% 
kleding 14 15 44 257 582 
verlichting/ 
verwarming 22 12 25 57 170 
woning 10 5 8 28 61 
varia 31 37 40 84 366 

totaal 31 46 79 52 434 

Dit lijstje houdt geen rekening met prijzen die op de zwarte markt werden 
betaald . De prijzen die dáár in 1917 en 191 8 werden gegeven, tartten elke 
verbeelding. Een G entse professor noteerde regelmatig de prijzen die op 
de Brusselse zwarte markt werden gevraagd. De resultaten zijn verbluf
fend . Een zakje aardappelen van 5 kg haalde er een prijs die 10 à 15 maal 
hoger lag dan in 1914, te_rwijl deze lfde hoeveelheid officieel slechts 3 à 4 
maal duurder mocht zijn. Een slecht brood van spelt en aardappelmeel 
kostte op de clandestiene markt 18 frank , op de officiële markt 0,83 frank! 
Een prijsindex van de zwarte markt van inlandse goederen wijst in 1915 
dan ook een stijging van 67% aan , in 1916 van 252% en in 1917 van 684'Yo, 
telkens ten opzichte van de basisperiode april 1914. Het jaar 1918 sloeg 
alle records: de prijsindex wees op een gemiddelde toename van J 200%. 
Let wel , het gaat hier om goederen van inlandse teelt . Met inachtneming 
van prijzen van geïmporteerde waren zou de prijsindex nog een stuk 
hoger liggen . De gemiddelde Belg was er een zeldzame klant, want a l vlug 
ontbraken hem a lle financiële middele n . De rijkere lieden en de bezetter 
konden er steeds terecht , maar werden er als een kip kaal geplukt. 
Handelaars van allerlei slag hebben er reusachtige winsten binnenge
haald . 11 Het bestaan van een dergelijke uitgebreide markt heeft een 
onbillijke verdeling van de goederen in hoge mate in de hand gewerkt. 
Het heeft niet lang geduurd vooraleer er twee prijsniveaus naast elkaar 
bestonden : het hoge van de goed voorziene zwarte markt , en het gecon
troleerde van het Comité National. Gaandeweg werd de cliëntele van de 
eerste markt schaarser ten voordele van de tweede bevoorradingsbron. 
De gestegen prijzen hebben het consumptiepatroon in hoge mate ont
wricht. Het doorsnee menu zag er vanaf de lente van 1915 helemaal 
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anders uit dan vóór de oorlog. Goedkope calorieën vervingen de duurdere 
calorieën. Er werd veel minder vlees , boter , eieren , vet en melk ver
bruikt. De aardappel verdrong het brood als basisvoedseL Het gemiddeld 
voedingspatroon had in het laatste kwart van 1916 het uitzicht gekregen 
van het menu van de jaren zestig van de vorige eeuw: hoge voedseluitga
ven in het algemeen en hoge uitgaven voor aardappelen en brood in het 

bijzonder. 
Budget-enquêtes werden tijdens de oorlog niet ondernomen. We kunnen 
niettemin de slechte levensvoorwaarden illustreren door middel van een 
budget dat in september 1919 door mijnwerkers werd opgesteld:l 2 

Tabel 3. Procentuele bestedingen van mijnwerkers en geconsumeerde hoeveelheden voed· 
set 

voeding: 84,6% brood: 590 gr per dag/per hoofd 
kleding: 2,3 aardappelen: 890 gr per dag/per hoofd 
woning: 7 ,3 boter: 71 gr per dag/per hoofd 
licht/ vlees: 133 gr per dag/per hoofd 
warmte: 2 ,6 melk: 267 cl per dag/per hoofd 
varia: ~ suiker: 35 gr per dag/per hoofd 

100 ,0 

De hoge procentuele uitgave voor voedsel valt onmiddellijk op . Met dit 
hoge bedrag werd een zeer eenzijdig menu samengesteld , waar brood en 
aardappelen primeerden . De hoge procentuele uitgaven voor voedsel en 
het eenzijdige menu waren zonder twijfel ook tijdens de oorlog voor 
talrijke gezinnen van tel. Zo het geconsumeerde voedsel in 1919 evenwel 
aan de calorische noden voldeed. dit was zeker niet het geval tijdens de 
oorlog. Verschillende meters staan ter beschikking om de tekorten aan te 
tonen . Het Comité National kon nooit de vooropgestelde hoeveelheden 
voedsel invoeren. Dat bleek reeds uit tabel I . De volgende tabel somt de 
belangrijkste ingevoerde goederen op, met e nerzijds de nodig geachte 
hoeveelheden en anderzijds de effectief verdeelde hoeveelheden. 13 

Tabe/4. Import van voedsel , verdeeld naar voedingswaar per persoon/per dag 

Programma van het effectief verdeelde voedingswaar 
Comité Na1io1uli 1915 1916 1917 1918 

tarwe 288gr. 202 gr. 246 gr. 165 gr. 183 gr. 
vet en spek 30 8 14 13 21 

erwten 16 11 4 8 16 

rijst 25 18 21 10 11 

maïs 16 38 48 9 16 

varia 18,5 15 3 18 25 

totaal calorieën: 1.220 788 951 658 794 

in % calorieën = 100% 64.6% 77.9% 53.9% 65.1% 
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Uitgedrukt in calorieën voorzag he t Comité Narional een dagelijkse 
calorie-opname van circa 1.200 kca l pe r pe rsoon en pe r dag. Dit voedse l
pakket had duidelijk een aanvulle nd ka rak te r. De import was slechts in 
staa t oor maxi mum 950 kcal te zorge n. 
We he rinneren e raan da t de a utochtone voedselprodukti e, die reeds in 
norm ale tijden o ntoereikend was , werd ve rminde rd door he t ve rdwijnen 
van ee n deel van he t a reaal. door de transfe rte n naa r Duitsla nd , door de 
tekorten aan ma nkracht en door mislukte oogstcampagnes. De gecumu
leerde tekorte n la ten zich meten door he t broodrantsoen dat sinds sep
tembe r 1914 werd o pge legd . Grafiek I toont de ste rke te rugval van circa 
500 gr. brood pe r dag en pe r pe rsoon naa r 250 gr. in sept ember 19 14. Een 
eerste dieptepunt werd be re ikt tusse n februari en j ui i 19 17 (225 gr.) e n 

een tweede tusse n maart e n oktobe r 191 8 ( 190 gr. ) -' 4 

Grafiek / . Broodrantsoen ( per persoon en per dag) 
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De val van he t broodrantsoen tot minder dan de he lft kwam evenzeer tot 
uiting in de verkoop van brood in de ve rbruikscoöpera tieven. De Gentse 
coöperat ieve ' Het Volk ' zag de broodve rkoop pe r hoofd e n per jaa r 
ve rminde rd van indexcijfe r 100 in 19 14 naa r indexcijfer 60 tijde ns de 
oorlogsjaren . 15 Dezelfde coöpera tieve kende een daling van de hoofdelij
ke verkoop va n kruidenie r waren van indexcijfe r 100 in 19 14 to t indexcij
fer 12 in 191 16 ! He t gebre kkig voedseltransport , de inkrimping van he t 
brood rantsoen e n de slinkende omzet van de detailhandel laten zich ten 
slo tte same nvatte n in de gedaalde opname van ca lorieë n e n e iwitte n per 

Oorlog en voeding 37 

persoon . Deze indica to r va t het best de leve nsvoorwaarden tijdens de 

bezetting samen. 

1i1óe/ 5. Calorie-opname per persoon en per dag17 

ca lori eën eiwitten onde rzocht e groep 

dece mber 1915 1.928 57.1 Brusse lse werklozen 
april 1916 1.860 54.8 Brusse lse werklozen 
september 1917 1.387 54.3 Brusse lse we rklozen 
scptem ber I 9 I 7 1.500 57.0 Brusse lse we rkenden 

Ik wijs e rop dat de normaal geachte ca lo rieënbe hoeft e van ee n volwassen 
man, naargelang van zijn activite it , 2.800 à 3.500 bedroeg. In september 

1917 was e r dus een tekort va n 1.300 à 2.000 kcal wat een werkende e n 

1.400 kcal wat ee n werk loze betrof. Ik ve rgelijk deze calo rie-opname met 
het zee r vo ll ed ige rapport va n Be.veridge over de Britse ca lorische opna
me om de Belgische situa tie be te r te doen uitkomen . Het vooroor logs 
aantal calo rieën (3.442) werd in 1914. 191 5 en 1916 overschreden , in 1917 
en 1918 ne t nie t gehaald. 18 Het Britse te ko rt bedroeg in 1917 3 ,5% , het 
Belgische nie t minder dan 56'Yo . 
Deze fenomenale ve rschille n zi jn in de eerste plaats te verklaren door de 
falende Belgische voedselinvoe r. G root-Bri ttannië 's ·we lvaart ' tijdens de 

oo rlog was nie ttemin ook te dank en aa n de Britse oorlogseco nomie , die 
niet alleen de werkloosheid opslo rpte , maa r ook een gro te re participatie 
van vrouwen in he t a rbe idscircuit met zich bracht. Dit heeft het inkomen 
verhoogd. 19 Vergeli j kingen met andere landen zi jn moeilijk te maken 
omdat er nagenoeg geen gegevens beschikhaar zij n. De Nederlandse 
Clt lo rieopname verminderde va n zowat 3.000 to t 2.380 voor een volwassen 

a rbeider. Deze vermindering van 20% trad slechts op na februari 1917. 

Weense a rbeidersgezinnen moesten he t stellen met een rantsoen van 
amper 1. 300 kcal per hoofd vanaf mei 19 15. Dit werd aangevuld met he t 
vergaren van eetbare (?) reste n van vuilnisbelten en geoogste akkers. 20 

Zou er een d irect verband bestaan tussen sociale-politieke instabilite it en 

de ca lo rieopname in elk land ? 

1.4 De vrije val van de koopkracht en her belang van de soepbedelingen 

Be lgië 's economie lag om zo te zeggen vo lledig stil. Nagenoeg alle bedrij
ven draa iden op halve kracht of minder wege ns gebre k aan grondstoffen of 
wegens o ntvreemdin g van machines . Vooral de zware nijverhe id was het 
slachtoffe r va n dit laatste. De werkloosheid in de indust rië le zones (Luik , 
Bergen, Vervie rs , Charle ro i, Gent e n Antwerpen) trof soms 90% van de 
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industriea rbeide rs. Bovendien \ve rd he t loon van de we rkne mers die nog 

een job hadden . hele maal ni e t aan de stijgende prij zen aange past. Het 
gevolg was ee n voortd urende da ling van de koopkracht , wa t wordt geïllu
stree rd door de evo lutie va n de koopkrac ht va n de Brusselse a rbe ide rs 
(grafiek 2) . De sta tus va n de we rkende verschilde slechts we inig meer van 
d ie van de werklozen. Dat uitte z ich o. m . in de ca lo rieopna me in septe m
ber 19 17: resp. 1. 387 e n 1.500 kca l. of ee n ve rschil va n 113. Dit ve rschil was 
in de ee rste ja re n o nge twijfe ld grote r. 

Grafiek 2. Koopkracht va n de Brusselse a rbeiders. 19 14-1925. (bron: a ls noo t lU) . 
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H et gevo lg van dit a lles was da t steeds meer me nsen een be roep die nde n 
te doen op de openbare e n de privéweldadighe id . 'Traditionele ' ste un

tre kke rs (zie ken , a rmen , be jaa rde n . .. ) e n werklozen , maar ook we rkende 
a rbeide rs klopte n bij de ste unverle ning aan . Naa rmate de oo rlog vo rder

de , bre idde deze groep uit : rente nie rs e n kle ine spaarders zagen hun geld 
verdwijne n ten gevolge van de ho llende infla tie, winke lie rs die nde n hun 
zaak te sluite n wegens ge bre k aan stocks e n clië nte le , beambten zaten in 
dezelfde situa tie a ls de a rbeide rs (uitho lling va n hun koopkracht wegens 
de infla tie). Groepen die voordien nooit steun hadde n ge trokke n , sto nde n 
thans in de ri j. De ste unverle ning werd in de loop van 1917 toegank elijk 
voor a lle Be lgen , wat nog nooit he t geva l was ge weest. 

De ste un verlening besto nd ·s middags aa nvankelijk uit brood e n soep e n 

Oorlog en voeding 39 

·s avo nds uit vlees e n groe nte n . De soepui tdeling werd ech te r veruit de 

e nige hulpverlening wegens de gebrekkige voedse li nvoer. Een bo rdje soep 
bevatte circa 300 kcal. ee n hoevee lhe id die soms tot 130 kca l daa lde. De 
soepui tdelingen. waarbij ge mi ddeld 40% van de bevolking be trokke n was , 
werden georganise erd in 74 % va n de Belgische gemee nten. Opgedeeld pe r 
provi ncie komen de geografische verschille n aa n bod . De zwaarst getroffen 
gebieden wa ren de industrië le regione n . 

Tabel ó. Pcrcc m agc:s va n ·soc pc tcrs ' per provin ci~ 

Antwerpen 
Braba nt 
Brussel 
Henegouwen 
Luik 
Lim burg 
Luxemburg 
Namen 
Oost-Vlaanderen (Zu id) 
Oost-Vlaanderen (Noord) 

40% 
36 
29 ( hoofds t ede l ijk~ agglomera ti e) 
65 I k ·· d · 1· d · · 
56 ste r · gem ustna tseer e regto s 

38 
5 (agrarische regio) 

36 
45 
37 

In sommige de len va n het land moest 90% van de bewo ners een be roep 
doen op de steun. Slechts e nkele no tabelen waren e r nie t op aangeweze n. 
Nooit voordien e n nooit nadien was de ste unverlening zo a lgemeen ve r
spreid a ls tijdens de Eerste Were ldoorlog. Dat staat in schr ille tegenste lling 
tot he t bslu it va n J . Bu rnett be treffende de Britse voedin gssitua tie tijdens 
de oorlog :2t ·Jf the G rea t Depressinn ( 187 1-1 895) marks the first step by 
the wo rking classes of England towards ma te ria l confort . the First Wo rld 
War . fo r a ll its horrors and miseries. ma rks the second .' Toen hee rste e r 

ho ngersnood in België. 
Ik rond deze sche ts af met erop te wijzen da t he t voedse l voortdurend va n 

slechte re kwalite it we rd . T arwe was nage noeg afwezig in he t brood, te rwijl 

ge bruik va n aa rdappelmee l. spelt e n veevoede r de rege l was. Bovendien 
ro tJ e dit brooJ uitermate vlug. Aardappelen . he t vervangi ngsmiddel, wa
ren kle in . ge rimpeld , glazig e n zwart. Melk was verdund met wa te r. V lees 
was mage r en schraa l. De hogere klassen beperkten hun vleesge bruik 
gro te ndels tot he t ·armemensenete n' van vóór de oorlog, spek . Het gemid

de lde vleesverbruik pe r persoon en per jaar vóór en dade lijk na de oorlog 
, ve rte lt vo ldoende over de moeilijke situatie tijde ns de bezetting: In 19 13 

verorbe rde de Belg gemiddeld 30 kg vlees , in 19 19 amper 17.3 kg22 

België's voedselverbruik tijde ns de bezetting was dus voor de meeste 
socia le klassen to taa l ontoere ike nd. Kwa ntit atieve tekorten bestonden 
naast kwa li ia tieve. De beze ttende overheid lie t he t lenige n van de node n 
ove r aan een officie us orga nisme da t over volstre kt ontoe reikende midde
len beschi kte . De hul pverl ening faa lde in hoge mate . Binne n haa r bepe rkte 
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mogelijkheden hie lp ze de meest ge troffen kl assen. zodat ze niettemin een 
weinig bijdroeg tot een billijke verdeling van goederen. Dit belette nie t dat 
er een omva ngrijke polarisatie optrad: een gro te groep verarmde ziendero
gen. terwij l een kle ine groe p baat had bij de oorlogsja ren. De eerste groep 
werd almaa r gro te r. de tweede steeds kle ine r. Falende voedse limport, 
falende autochtone produktie en fa lende verde ling van het weinige voedsel 
hebbe n e rvoor gezorgd da t België zonder enige twijfe l bij de landen hoor
de waar de leve nsvoorwaarde n he t meest onder de oorlogsomstandigheden 
hebben geleden. De gevolgen daarva n op het demografische vlak bleven 
nie t uit 23 Een tij dgenoot va tte de angst en de onze ke rhe id als volgt samen: 

·ra i été Frappé . après mes deux mois d'absencc . de l'état de dénutrition croissa ntc dans 
lequel j'ai rctrouvé notre popu l:i tion. Les ravages sont moins marqués naturellcmcn l dans 

les campagnes oU les habi tants arri vc nt plus aisérncnt '' trouvc r sur pliiCC les matièrcs 
premières de leur alimcnt ation. outre quc la misère y est moins pronuncéc par suite t..lcs 

bénefi ces enormes réalisés par la plupart des cult iva tcurs, ma is dans les vi ll es ct les partics 
non agricoles du pays . la ituation devic nt rée llcment inquiétan tc . 

on sc ulcment les Oeuvres (Comité Nariomrl: Commission fo r Rdief in Bd~;ium P.S.) 
n"arrivcnt plus à sourcni r les indigc nts par suite de !'absence de produ its alimcnta ircs, ma is 
la bougcoisic ct mëme la classe la plus aisée risqucnt de se trouvcr sous peu dans unc 
siruation alarmante. 
L'amaigrisscment de tout Ie monde est frappant . la diminution de résistcncc physiquc et 
morale s·accusc de jour en jour. la tuberculose cxcrce ses ravages d'unc fa çon épouvanla· 
bie et Ja mon alité accuse une progression significativc. 
11 est absolument urgent que des mesures rapidcs ct radica lcs intcrvic nncnt dans l'organisa
tion de not re ravitaillement. Le da nge r social et national auquct il convicnt de parcr au plus 
töt réclamc toute I' energie de ccux qui . au dchors. pc uvcnt sculs sauvcr la popu lat ion du 
pays occupé :~· 

2 De gevolgen van de oorlog voor de levensstandaard, 1890-
1940 

2. 1 Een paradox: de vlugge naoorlogse verbetering van het menu 

Men kan verwachten dat de verarm ing en de polarisat ie tijdens de oorlog 
spo ren op he t consumptiepatroon na 1918 zouden nalaten. Van de drasti
sche tekorten tussen 1914 en 191 8 was echter wein ig meer te merken na 
1920! De totale voedselimport bleef weliswaa r onde r het vooroorlogs ni
veau. maa r haalde reeds een behoo rlijk pe il in het jaa r twintig. België was 
e r op dat pun t overigens hee l wat beter aa n toe dan de centra le mogendhe
den 2-' De samenstelling van de voedse linvoer was echter grondig veran
derd . De invoer in ab o lute cijfers van vlees , vis. fruit en zuivelprodukten 
was na de oorlog gestegen , terwijl de import va n granen daarentegen was 
gedaald . De gedaalde massa van de totaal ingevoerde goedere n was uitslui-
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tend te wij ten aan de in krimping van de graanimport 26 De voedse limport 
lag op het kwantita tieve vlak dus op ee n lage r niveau dan vóór de oorlog, 
maar was er beduidend op vooruitgegaan op het kwalitatieve vlak. De 
samenstelling va n de goederenstroom zag er a ls volgt uit :27 

Tabd 7. Samenste ll in g va n de voedse limport . 1908 en 1920/21 

1908 1920/21 % ve rschil 

grane n 2.1;27 .683 84.8% 1. 800. 790 71.9% - 36°/., 
zuivelproduk te n 3.895 0. 1 32 .079 1,3 +723 
groe nt en llN.22 1 5.5 250.770 10.0 + 32 
vis 68.323 2,0 75 .530 3 ,0 + JO 
zout 136.429 4.0 174.7 19 6 .9 + 28 
vlees 13.887 0.5 70.906 2 ,8 +410 
fruit 45.542 1.3 58.000 2 .3 + 27 
koffie 6l.OSO 1,8 43.054 1.7 - 29 

100% 100% 

De geringere import van granen wijst op de afbraak van hèt overwicht van 
de broodconsumpti e. He t is logisch dat daaraan ee n toename van de 
ove rige voedselconsumptie beantwoordde , omdat de geslonken invoer van 
tarwe niet werd gecompenseerd door een verhoogde binnenlandse produk
tie (de tarweproduktie bedroeg ge middeld 385.393 ton tij dens de ja ren 
1904113 en jaa rl ijks gemiddeld 397 .693 ton tijdens de jaren 1920/39). Dit 
had uiteraard wijzigingen va n de hoofdelijke voedselconsumptie tot ge
volg. Ik noteer hie r het per capit a verbruik van enkele voedingswaren op 
vier tijdstippen.2H 

Tabc·lli . Hoofde lijk verbruik van enk ele voedingswa ren {in kg.) 

tarwe aard- vlees peul - suik er tabak marga- citrus- koffie 
appe l- vr ucht · rine vrucht-

en e n en 

l l:!lJ0/94 173 ,6 353.3 15.6 7,86 2.79 2 . 13 0 .88 3,8 1 
1909113 219.3 293 .8 3 1,2 7.94 14 ,08 2 ,74 1,40 3,21 4 ,70 
1920/24 147.6 195,4 33.5 4 .77 19,08 2 .83 3 ,28 4.06 4 ,6 1 
1936/39 157.4 Jl) I.O 40.2 4 ,46 29,35 3 . 10 6 ,71 7.8 1 5 ,79 

Het verbruik van tarwe nam toe tot 1914, dat van aardappelen toonde een 
lichte achteruitgang. Na de oorlog da alde het ve rbruik van beide gewassen 
in hoge mate . De ge ringere aardappelenconsumptie werd na 1890 gecom
pensee rd door een gevoe lige stijging van het verbruik van vlees , sui ke r, 
fru it en zuive i. 2Y Na de oorlog we rd de kle ine re consumptie van aardappe-
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len en thans ook van tarwe gecompenseerd door een nog hoger verbruik 
van vlees, suiker, fruit en zuivel. Het toenemend belang van de vleescon
sumptie tussen 1890 en 1940 kan treffend worden geïllusteerd door het 
volume van het vleesverbruik af te wegen tegen de hoeveelheid geconsu
meerde tar.ve . Rond 1890 at men ongeveer 11 ,2 maal meer tarwe dan 
vlees , vijftig jaar later was deze verhouding tot 3,9 gekrompen. Het ver
bruik van tarwe en aardappelen was tussen 1910 en 1935/39 met 30% 
gedaald , dat van vlees met 30% gestegen , dat van suiker ( + 108%), marga
rine ( + 380% ) en citrusvruchten ( + 125%) eveneens gevoelig toegenomen. 
Reken ik de geconsumeerde hoeveelheden om naar calorieën en eiwitten 
per dag en per hoofd , dan blijkt dattijdens de jaren 1904/13 bij benadering 
3.700 kcal en 110 gr. eiwitten werden verbruikt , tijdens de jaren 1934/39 
2.950 kcal en 82 gr. eiwitten. 30 De daling is te wijten aan de verminderde 
consumptie van brood en aardappelen en ze betekent geenszins dat de 
levensstandaard verslechterde. 
Rond de eeuwwisseling bleek immers bijna iedereen in staat zich voldoen
de van calorieën te voonien door het eten van grote hoeveelheden brood 
en aardappelen. Vanaf een bepaald niveau in de evolutie van de levens
standaard is niet zozeer de kwantiteit voedsel een goede graadmeter, maar 
wel de kwaliteit. 31 De verbetering van het menu blijkt uit de gestegen 
consumptie van dierlijke (en dus dure) calorieën en eiwitten: vóór de 
oorlog was dierlijk voedsel voor ongeveer 25% van de totale hoeveelheid 
verantwoordelijk , na de oorlog voor ongeveer 35%32 
De miserabele voedingstoestanden tijdens de oorlog verdwenen derhalve 
vrij vlug. Reeds tijdens de eerste helft van het jaar 1920 was er nagenoeg 
geen spoor meer van voedseltekorten. De naoorlogse jaren kenden niet 
alleen een snel herstel van het voedingspatroon, doch dit herstel werd 
bovendien vrijwel ogenblikkelijk omgezet in een gevoelige kwalitatieve 
verbetering ten opzichte van de jaren 189o/1914. 
Alvorens deze plotselinge overgang te verklaren, wens ik na te gaan in 
welke mate deze verbetering te beurt viel aan de verschillende sociale 
groepen. 

2.2 De afnemende ongelijkheid op het vlak van de voedselconsumptie 11a 
1920 

Tijdens de Duitse bezetting ontstond een zeer aanzienlijke polarisatie 
tussen het voedselverbruik van de verschillende klassen. De schaarste aan 
voedingswaren en de exorbitante prijzen die op de zwarte markt werden 
gevraagd, hebben belet dat heel wat mensen bepaalde goederen hebben 
geconsumeerd. Verarmde , industriële regionen hebben meer dan verrijk
te, agrarische regio's een beroep moeten doen op de steunverlening (zie 
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tabel6) .:n Bleven er na 191 8 sporen over van de toegenomen ongelijkheid 
die tijdens de oorlog was ontstaan? 
Gezindsbudgetenquêtes uit 1910, 1921 en 1928/29 verstrekken gegevens 
over het voedselverbruik van arbeidersgezinnen 3 4 Hoewel kritiek op deze 
cijfers mogelijk is , vooral dan wat de representativiteit van de geselecteer
de gezinnen betreft, laat de vergelijking met de nationale gemiddelden toe 
een aantal trends vast te stellen . Het is raadzaam niet zozeer naar vergelij
kingen in absolute cijfers te kijken , maar wel naar procentuele verschillen 
tussen de perioden binnen een zelfde cijferreeks . Dadelijk na de oorlog 
(budgetenquête van Int) waren de arbeidersgezinnen nog niet toe aan 
een verminderde consumptie van brood en aardappelen. Dat was toen 
duidelijk wel het geval voor de gemiddelde Belg. 

Tabel 9. Vcrgelijking lussen verbruik van arbeiders en gemiddelden-" 

tarwe 
aardappelen 

brood 
aardappelen 

hoofdelijk verbruik (in kg.) 
1909/191 3 1920/1924 % verschil 

219,2 
293.8 

147,6 
195 ,4 

-32 ,7 
-33 ,5 

hoofdelijk verbruik van arbeiders (kg.) 
1910 1921 % verschil 

192 ,8 
207.4 

190,9 
210.0 

-1.0 
+1,7 

Het op peil gehouden verbruik van brood en aardappelen door de arbei
dersgezinnen werd gecombineerd met een vlees- en suikerverbruik, waar
van de toename groter was dan de stijging van de nationale gemiddelden. 

Tabel JO. Vergelijking lussen verbruik van arbeiders en gemiddelden 

vlees 
suiker 

hoofdelijk verbruik (kg.) 

1909/1913 1920/1924 %verschil 

31 ,2 33.5 + 7,4 
14,1 19,1 +35,5 

hoofdelijk verbruik van 
arbeiders (kg.) 

1910 1921 % verschil 

29,3 34,2 
4,8 10,2 

+ 16,6 
+113,3 
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De uiters t grote verschill en me t betrekking to t het voedselverbruik tussen 
de sociale klassen verd wenen blijkbaar zeer vlug na 1918. Het lijkt er ze lfs 
op dat arbeidersgezinne n op bepaalde vlakke n een re lati ef grotere verbe
tering van het menu kende n dan de ge middelde Belg. Arbeidersgezinnen 
waren dadelijk na de oorl og toe aa n het compe nse re n van een achter
stand: hun verbruik van vlees en suiker benaderde dat van de gemidde lde 
Belg. Het be houd van de hoge hoevee lheden brood en aa rdappele n op het 
me nu van arbeidersgezinne n wijst dan weer op een relatieve achterstand 
t. o.v. he t gemiddelde menu. Voedsel van die rlijke oorspro ng was in 1910 
verantwoordelijk voor 22.8% en in 192 1 voor 25,2 % van het arbeidersme
nu (tege n resp . 25 % en 35% wat betreft de ge middelde consumptie). 
De veranderingen die op nationaal vlak o nmiddellijk na de oorlog pl aa ts
grepe n , nl. ee n combinatie van stij gend vleesverbruik met dalend brood

en aardappelenve rbruik , waren voor de arbeide rsklasse pas een feit o p het 
ei nde van de jaren twintig. He t broodverbruik bleef veruit op hetze lfde 
peil to t circa 1928, waarna een daling begon. 36 De budge tenquê te van 
1928/1929 noteerde een verminderde broodconsumptie me t 12,8 '!/o t. o. v. 
192 1. In dezelfde periode veranderde het na tio na le broodverbruik nage
noeg nie t. De e nquête van 1928/1929 registreerde eveneens ee n ve rminde 
ring van de aa rdappe lenconsumptie met 1,3%, te rwijl de aa rdappe le ncon
sumptie van de gemidde lde Be lg weinig veranderde. Brood- e n aardappe
lenverbruik van de verschille nde klassen groeiden dus naar e lkaar toe. De 
enq uête van 1928/1929 noteerde dan ook dat produkte n van dierlijke 
komaf 32 ,6% van het me nu uitmaakte n . 
Ruwweg kan me n ste llen dat he t voedse lverbruik van arbeidersgezinnen 
rond 1929 he t kwa ntita tief e n kwalita tie f niveau van de modale Belg in 
192 1 had bereikt . De hoofde lijke consumptie va n luxewa re n, zoals bijv . 
citrusvruchten , was in 1929 weer gevoe lig gestegen. H et verbruik van 

ci trusvruchten door arbeide rsgezinnen was op dat ogenblik daare ntegen 

nog steeds zeer laag. 

2.3 Verklaringen: het nieuwe socio-economische beleid en de economische 
restauratie 

Hoe kan verklaard worden dat de verarmde , gepolariseerde voedingstoe
standen tijde ns de oorlog zeer vlug verdwenen o m plaats te ruimen voor 
ee n fundamenteel verbeterde voeding t.o .v. de jare n 189011914? Complex 
optrede nde factoren , waarbij de invloed van de oorlog voortdurend van 

invloe d was. speelden een ro l. 
Vooreerst dient gewezen op maatregelen van socio-politieke aa rd. De 
erbarme lijke levensomstandigheden tijdens de beze tting e n de angst voor 
moge lijke bolsjewistische acties ' in België zette n er de socialistische 
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' Belgische Werkliedenparti j , de vakbo nden , industriëlen en de traditio
ne le le ide nde kringen toe aan de handen in e lkaar te slaan om de herop
bouw van het land aan te pakken . Een procla ma tie van de socialistische 
partij op de dag van de wapenstilstand ( IS november 19 18) ste lde zonder 
meer dat het herwinnen van de vooroorlogse welvaart voorrang had op 
sociale of econo mische eise n en dat zo toch gestaakt werd , dit o nder 
le iding en controle van de va kbo nden moest gebeuren . De samenwerking 
tusse n werkgevers. werkneme rs en overheid op hoog niveau viel voor de 
betrokkenen gemakkelijk omdat het ee n voortze tting was va n de coöpera
tie binnen het Comiré Nariona/. In ruil voor de belofte to t heropbouw van 
he t land en de daaraa n gebonden socia le rust, verk reeg de arbeide rsbewe
ging op rela tief ko rte tijd ( 19 18-1 92 1) toezeggingen , waaro nde r een aantal 
belangrijke programmapunten van vóór de oorlog. He t Algemeen enkel

voudig stemrecht voor mannen werd toegepast, de socialistische pa rtij 
nam deel aan de regering. socia le wetten werden aagenomen en de sociale 
verhoudingen werden op een nie uwe leest geschoeid. De individuele 
re la tie patroo n-arbeider werd in tal van bedrijven door ee n collectieve 
vervangen . wat resulteerde in collectieve arbeidsovereenko mste n. De 
Belgische onrust e n o nvrede werd a ldus o mgezet in een aantal verwezen
lijkingen. maa r de structure n van het land (zeker de economische) werden 
nie t aangetast. Daarmee reageerde Be lgië op de oorlog a ls een la nd- zoals 
Groot-Brittannië of Frankrijk - dat re la tief weinig geleden had . De le
vensomstandigheden tijdens de oorlog lie ten nocht ans een uitbarst ing , 
zoals in Duitsland , vermoeden. Dat het zover nie t is geko me n , is te wijten 
aan de brede sociaa l-po litieke conse nsus die tijde ns de oorlog ee n concre
te vorm kreeg. 

Omdat de sociale vrede in nie t geringe mate werd bedreigd door de 
bevoorradingsmoe ilijkheden e n de inflatoire prijzen ,37 kwame n binnen 

he t nie uwe socio-po litie ke kader een aantal maa trege len tot stand die 
directe gevolge n hadden op de leve nsomstandigheden. Het feit dat het 
politieke verwezenlijkingen betrof, ve rklaa rt he t re latief vlug verdwijnen 
van sommige maatregelen o p het ogenblik dat de socia liste n nie t mee r in 
de regering za ten. 
Be langrijke vera nde ringen in het sociaal-economisch bele id ontstonden 
o nde r impuls va n de socia li stische ministe r van arbeid en bevoorrading, J . 
Wa ute rs. Hij voerde van novembe r 19 18 to t december 1921 (val van de 
regering) een politiek die tijde ns de oorlog onder meer in Groot
Brilla nnië was gevoerd . Wauters ri chtte het Office Cenrra/ du Ravirai/le
menr op , dat instond voor de voedselbevoorrading van het land (bijv . 
rechtstree kse invoer va n bevroren vlees uit de V.S.); hij paste een prijzen
controle toe op een vi jftie ntal voed ingswa re n en stelde max imumprijzen 
in ; hij o ntwie rp een stelsel van nie t-verplichte werkloosheidsverzekering 
min of meer overeenkomstig het Britse sys tee m : hij nam het initiatief tot 
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he t be rekenen van een indexcij fe r va n kle inhande lsprij zen , waaraan wed
de n e n Jonen ko nden worden ge koppe ld . Wa ute rs was bij a l deze maatre
ge le n geïnspireerd door de werking van het Comité Narional, waa rvan hij 
lid was geweest. Collega 's van hem tro ffen maatregele n die voor ee n 
vlo tte voedselinvoer moeste n zorge n (douane ta rieven e n verbruiksbe las
ting werde n niet aan het infla toi re prijsniveau aangepas t) e n die een deel 
van de koopk racht ove rhevelde n naar voedseluit gaven (beperke n van de 
huishuurstij gingen). Deze maatregele n be te ke nde n ee n bre uk met de 
vooroorl ogse econo mische po litie k en wa re n zonde r uitzonde rin g ee n 
gevolg van de oorlogsomstandighede n. Zoa ls gezegd bl eve n enke le e rvan 
bestaan. ande re ve rdwe ne n in de loop van het inte rbe llum (prij scontro le, 
huur-wetgeving, directe voedse limpo rt ). De maatregele n hebben in niet 
geringe ma te bijgedragen tot de vlotte aa nvoe r van de noodzakelijke 
voedingsmiddele n en to t de billijke voedse ldistributie. 
Naast he t nieuwe socio-economische bele id , speelden een aa nta l zuive r 
economische factoren een ro l bij de beïnvloeding van de naoo rlogse 
levensomstandighede n. A lle ree rst was e r de verschuiving binnen de te
werk stellingsstructuur. De he ropbouw va n he t la nd vergde het inschake
le n van massa le arbe idskrachte n in de nij verheid . De (Jaag be taa lde) 
prima ire sector ve rloor arbeidspl aa tse n (6'Yo tussen 1910 e n 1930) te n 
voorde le van de industrië le e n te rtia ire werkgelege nheid . Binnen de se
cundaire tewe rkstelling had e r evenzeer een verschuiving plaats, waa rbij 
goed betaalde jo bs gecreëe rd werden. De metaa lverwerke nde sector bij v. 
ve rschafte werk aan 104.000 man in 1910 e n aan 180.000 we rkneme rs in 
1937. De ve rschuivingen brachte n een glo bale stij ging van he t inko men 
teweeg.38 Deze toename werd daarenbove n versne ld door een gro tere 
participatie van vrouwe n in het arbe idscircuit. T ussen 1910 en 1930 we rk
te n nage noeg 100.000 vrouwen méér in de nijve rheid. Deze grote vraag 
naar we rkkrachten was een gevolg va n de inte nse mechanisering van de 
zich van de oorlog he rste lle nde industrie. De inspa nninge n uit de jare n 
1919/192 1 ble ken niet ge ring. In tege nste lling tot bijvoorbeeld Groot
Brittannië kende Be lgië na de recessie van 1921 een zeer bloeiende 
conjuncture le fase, die nagenoeg alle we rklooshe id opslo rpte . Ook deze 
factor zorgde voor ee n toena me van het inko men . Bovendie n steeg het 
reële Joon tusse n 1926 en 1930 in belangrijke ma te. Ik ve rmeld te rloops 
da t de voortgezette industrialisa tie weinig plaats lie t voor agrarische be
drij vigheid : Be lgië bleef na 1918 a fh anke lijk van de buite nlandse voedsel

impo rt .39 
Het noodzake lijke he rste l van de Belgische economie bracht bij gevolg 
een algeme ne verrijking teweeg tijdens de ja re n twintig, wa t een weerslag 
had op het inko men van de we rknemers. Ee n bela ngrijk deel van deze 
inko mensve rhoging kon aan de verbete ring van de voeding worden be
steed. S. Stre uvels ge tuigde daarove r: ' E r wo rdt nu ook be te r en voedza -
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me r kost ge reedgemaak I , er komt vlees e n spe k op tafe l - nu mag het er 
af .. . ' (La nd en leve n in Vlaa nde re n , 1923) 4 0 

3 Conclusie 

De oorl og en de bezetting beïnvloedden zeer di rect de leve nsstandaa rd e n 
het consumptiepatroon tussen augustus 1914 en november 1918. Afgesne
den van de o nmisbare voedse linvoe r en geconfron teerd met fa le nde au
tochto ne opbre ngst e n dist ributie . werd België in armoede en hongers
nood o ndergedo mpe ld. Aanzienlijke eiwit - e n ca lo rieënte ko rte n o ntston
de n. Een omvangrijke zwa rte ma rkt heeft de bes taa nde o ngelij khede n 
verste rkt. De misnoegdheid o mtre nt dit a lles barstte los door een massa le 
stakingsgolf na november 1918. die revolutio naire dim ensies kreeg toe be
deeld in het licht va n de E uropese o nrust. Deze e rvaringen uit de jaren 
1914- 1918 ze tte n er de we rkgevers tij de ns de Tweede We re ldoorlog toe 
aa n supple me nte n op het loo n (in geld en in natura) te verstre kke n, in een 
poging massaa l sociaa l ongenoegen en fundamentele maatschappe lijke 
verschuivingen te beperke n. De leve nso mstandi ghede n tijdens de Tweede 
We re ldoorl og waren onder meer daaro m bete r dan deze tijdens de Eerste 
We re ldoorlog. 

De oorlog beïnvloedde na 1918 verschillende facto re n die de levensstan
daa rd en het consumptiepatroon in gunstige zin deden evolue re n. He t 
econo misch herste l had behoefte aan massa le industriearbeid , waardoor 
een ve rschuiving in de tewc rkstellingsstructuur o ntsto nd . Deze verschui
ving kwam op twee manie re n ten goede aan de werkneme rs: e r was meer 
we rk in goed betaa lde jobs en een grote r aantal vrouwe n ko n aan de slag . 
Er besto nd tussen 1924 en 1929 nagenoeg geen werkloosheid . Een toena
me van het globaa l beschik ba re inkome n was het gevolg va n dit alles. 
Daa renboven was de arbeidersklasse op sociaal e n politie k vlak mo ndi g 
geworde n, wat ee n rechtstreeks gevolg was va n de krachtsverhoudingen 
die uit de. oorlogsomstandighede n waren gegroeid . Deze mo ndigheid co n
cre ti seerde zich in sociale wetgeving , een actieve ravi ta ille ringspo litie k en 
een strakke prij zencontro le. Gevolg van de economische , sociale e n po li
tieke verschuivingen was ee n toe name van de gemidde lde bestedingsmo
gelijkheden e n een wijziging van he t voedselpatroon: het sinds lang be
staande overwicht van pl ant aa rdig voedsel werd afge broke n. De verbete
ringen wa re n zee r reëel althans tot 1930, toen de eco no mische crisis de 
vooruitgang a fre mde. De verbete rin g van de leve nsstandaard en het con
sumptie patroon bleek nie lle min o no mkeerbaar. 
l-I e t is vrijwe l o nmoge lij k te peil en naa r het precieze aandeel va n de 
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oorlog m.b.t. de mutaties op het vlak van de voeding. Ongetwijfeld 
bestonden er een aantal endogene veranderingen die eveneens voor een 
verbetering van het voedingspatroon zouden hebben gezorgd. De oorlog 
heeft deze processen echter in zeer hoge mate versneld en heeft boven
dien volledig nieuwe maatschappelijke processen op gang gebracht. De 
breuk tussen de 19de en de 20ste eeuw was daarom zeer abrupt, niet 
alleen op het vlak van het voedingspatroon maar ook op andere terreinen, 
zoals bijv. de denkwijze en het gevoelsleven. De prijs die voor het vlugge 
herstel én de verbetering van de voeding moest worden betaald , was wel 
extreem hoog. De levensomstandigheden tijdens de oorlog waren immers 
de slechtste die men sinds decennia had gekend. 
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Peter Priester 

Agrarische produktie en 
werkgelegenheid in een 
Groninger gemeente: 
Beerta, 1800 1870 
Analyse van een intensiveringsproces* 

1 Inle iding 

In de eerste helft van de 19de eeuw vond er ee n produktiegroei plaa ts 
in de Nederl andse akkerbouw. Hoe groot die groe i was , is niet precies 
bekend . Landelijke stat istieke n zijn e r voorlopig pas va naf 1842. Alleen 
va n de provincie Groningen zij n produktiegegevens bekend vanaf het 
begin van de 19de ee uw . Uit deze gegevens, die met he t verschijnen va n 
de publikaties van G ri ffith s en De Meere 1 in de belangstelling zijn geko
men , valt ee n reële en nom inale groe i van de agra rische produktie in deze 
provi ncie af te lezen. Vermoedelijk heeft een dergelijke groei ook e lde rs 
in Nederland plaatsgevonden. 
He t is ni et du ide lijk hoe die groei to t stan d is gekomen. Griffiths en De 
Meere noemen we liswaar ee n aant al mogelijke ve rkl aringsfactoren , maar 
het onderzoek naar he t re latieve aa ndeel van verschillende factoren moet 
nog plaa tsvinde n. 
He tzelfde ge ldt e igen lijk voor de gevolgen van de produktiegroei op de 
agrarische werkgelegenheid en de demografische ontwikkeling. De bevol
king van Nederland nam in de eerste helft van de 19de eeuw met ongeveer 
de helft toe . Het platleland had een belangrijk aandeel in die groei, en het 
is dan ook zeker va n belang te o nderzoeken , in hoeverre de toename van 
de produktie voldoende was om een groeiende plattelandsbevolking 
werkgelegenheid .te bieden. Of was het andersom? Heeft die bevolkings
groei de agrarische sector juist gestimul eerd door een grotere vraag en het 
e las lisch aanbod va n arbeid? Demografische variabelen a ls migratie , hu
welijksleeftijd en -vruchtbaarheid zijn sterk afuank elijk van ontwikkelin-
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