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Oorlog en voeding: 
de invloed van de 
Eerste Wereldoorlog op het 
Belgische voedingspatroon, 
1890-1940
Recent historisch onderzoek wil de oorlog volledig integreren in het 
m aatschappelijk geb eu ren .' Het m oet nagegaan worden welke rol de 
oorlog vervulde op  het vlak van de econom ische politiek, de sociale, 
politieke en dem ografische structuren , de organisatie van de landbouw , 
de tew erkstelling, enz.
H. B audet riep onlangs op  tot nader onderzoek n aar de invloed van de 
oorlog op een hoofdcom ponent van het m aatschappelijk gebeuren , nl. de 
levensstandaard en de levensw ijze.2 Dit artikel heeft oog voor de impact 
van de E erste  W ereldoorlog op de levensstandaard in België. T ijdens en 
dadelijk na deze oorlog deden zich op dit vlak fundam entele verschuivin
gen voor. Het artikel wil in twee stadia tot deze problem atiek bijdragen 
door:
-  te peilen naar de levensvoorw aarden in het bezette België;
-  te peilen naar de gevolgen van de oorlog op half-langc term ijn op  het 

vlak van de levensstandaard, de levenswijze en vooral van de voedsel- 
consum ptie.3

I D e levensstandaard tijdens de bezetting, 4 augustus 1914 -
II novem ber 1918

I.1  A cute  bevoorradingsproblemen

M et de D uitse inval op  4 augustus 1914 stond België plotseling voor het 
onoverkom elijke probleem  zichzelf te m oeten bevoorraden. De geallieer
den wilden im m ers vlug een einde m aken aan de oorlog door econom ische
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m aatregelen: handel met vijandelijk èn bezet gebied was verboden. De 
machtige Britse vloot stelde zich borg voor een strikte blokkade. België 
was voor de behoefte aan tarw e, veruit het belangrijkste bestanddeel van 
de voeding, voor nagenoeg 75% afhankelijk van im port.2 Afgesneden van 
de levensnoodzakelijke stroom  goederen kon het land zichzelf dan ook 
slechts gedurende zeer korte tijd bevoorraden.
De geslaagde oogstcam pagne van 1914 en de aanzienlijke stocks die 
België als transitland bezat, konden niet beletten dat er reeds rond kerst
dag 1914 tekorten  waren. O ndanks de prijzenstop, die door de Belgische 
regering één dag voor de inval en door de Duitse bezettende overheid op 
latere data werd bevolen, vertaalden de tekorten  zich in prijsstijgingen. 
De tekorten  werden bovendien systematisch door de bezetter zelf aange
scherpt. V anaf augustus 1914 tot liei einde van de oorlog eisten de Duitse 
troepen m ondvoorraad op. O m dat vrijwillige leveringen om begrijpelijke 
redenen op zich lieten wachten, p lunderde men al vlug hier en daar 
voedseldepots. De in de Antw erpse haven gestockeerde graanvoorraden 
m oesten er bijv. aan geloven. D aarnaast werden m assa's voedingswaren 
naar Duitsland gesleurd. Al deze opeisingen deden de slinkende voorra
den nog vlugger verm inderen.5
Het werd vlug duidelijk dat de tekorten  van 1914 in schaarste zouden 
om slaan tijdens de zom er of de herfst van 1915. De Duitsers hadden bij 
een dergelijke situatie geen baat. Het was er hun om te doen rust en orde 
in het veroverde gebied te handhaven en. zo m ogelijk nog m eer Belgische 
goederen in de Duitse econom ie te pom pen. D oor middel van een reeks 
decreten werd de Belg bijgevolg aangem aand opnieuw  handel te drijven, 
in de fabrieken te gaan w'erken of de oogst binnen te halen. Er viel echter 
m inder en m inder te verhandelen, terwijl ettelijke fabrieken wegens ge
brek aan grondstoffen of wegens diefstal van m achines hun poorten  geslo
ten hadden. Alleen de landbouw verschafte voorlopig nog voldoende 
werk.
De bezetter beperkte er zich verder toe m anu militare de orde te handha
ven en decreten  uit te vaardigen die het m onetaire systeem naar de duivel 
hielpen (verplichte wisselkoers) en dic hel betalingsverkeer veruit onm o
gelijk m aakten (geen pasm unt, geen kredietm ogelijkheden).6 N ochtans 
verplichtten internationale akkoorden de bezetter inwoners van bezet 
gebied te ravitailleren. De Duitsers vertikten het ech ter de bevoorrading 
op zich te nem en. Zij waren bereid België van voedsel te voorzien zo de 
geallieerde blokkade werd opgeheven.

1.2 Falende voedselhulp, falende produklie  en falende distributie 

In afwezigheid van de naar N oord-Frankrijk  gevluchte regering, besloten
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financiers en industriëlen fondsen te verzam elen om  het leed van de 
ärm sten  te verlichten. R eeds op het einde van augustus 1914 w erden gratis 
soepuitdelingen in het Brusselse ingericht. In deze beperk te  privé- 
w eidadigheid schuilden de kiem en van het sem i-officiële Comité N ational 
de secours et d'alim entation. Dit Com ité N ational zou pogen de handels
b lokkade te d o o rb reken  d o o r de organisatie  van een  doelgerichte voedsel
hulp. N a een  overeenkom st tussen G roo t-B rittann ië  en het D uitse Rijk 
betreffende de effectieve bestem m ing van het voedsel (nl. in Belgische 
m agen), kwam de hulp reeds in o k to b er 1914 to t stand dankzij in te rn a tio 
nale solidariteit en nationale sam enw erking tussen financiers, industrië
len . politici en syndicalisten. De D uitse overheid  werd van de last en 
veran tw oordelijkheid  verlost. Z e  wist bovendien van het Comité N ational 
gebruik te m aken om  de sociale onrust tot een m inim um  te beperken . 
H ierover was het m ede d o o r bankiers en w erkgevers gevorm de Comité  
N ational wellicht evenzeer tevreden . M eer dan ooit oefende de w eldadig
heid aldus één  van de h aar sinds o u dsher toebedeelde  functies u it.7 
In nauw e sam enw erking m et het C om m ission Jor R elie f in Belgium  o rgan i
seerde het Com ité National de voedselhulp. A llerlei om standigheden 
zorgden ervoor dat de geïm porteerde hoeveelheid goederen  op verre na 
n iet de invoer in norm ale tijden kon evenaren . De goede start in 1915 was 
w eliswaar veelbelovend. N aderhand  w erd ech ter nooit m eer de invoer van 
het e erste  jaa r  gehaa ld .s

Tabel 1. Totale import van voedsel door het Comité National

1915 955.207.239 kg. = 100%
1916 848.016.465 = 89
1917 631.165.234 = 66
1918 743.039.835 =  78

Totaal 3.177.428.773

D e teko rten  kom en schrijnend aan het licht zo de invoer afgewogen w ordt 
tegen de norm ale voedselim port. H et Statistisch Jaa rb o ek  verm eldt een 
invoer van 3.960.752 ton  voedsel in 1913. D e im port van het Comité  
N ational re ik te  nog niet aan dit cijfer tijdens de vier oorlogsjaren  sam en. 
In 1915 bedroeg  de voedselim port 24%  van de im port van 1913, in 1916 
21 .4% , in 1917 15,9%  en in 1918 18,7% . V ervoer van de goederen  was de 
belangrijkste bron van problem en. In februari 1917 o n tk etende  D uitsland 
de U -botenoorlog  en kelderde tijdens dat ja a r  alleen tw'aalf R elief in 
Belgium -schepen. Het C om ité N ational was bijgevolg nooit in staat de 
tek o rten  weg te w erken . H et Com ité  kon d o o r m iddel van zijn invoer, die 
m axim um  25%  van de noden d ek te , evenwel al te grote prijsstijgingen in 
1915 en 1916 b e le tten . H et C om ité  d roeg eveneens bij lo t een min of m eer
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billijke verdeling van de in België ingevoerde voedingsw aar. D e invoer 
w'erd voornam elijk  verplaatst naar de onderstandsinslellingen: w erklozen
fondsen, ziekenhuizen en dergelijke. A anvankelijk  w aren  de hogere inko
m ensklassen van de steunverlening uitgesloten.
Naast de falende voedselim port. b leef de au toch tone voedselproduktie  
eveneens in gebreke. E nerzijds lagen de opbrengsten  onder de vooroor
logse gem iddelden, anderzijds gebeurde de distributie  op  arb itraire  en 
gebrekkige wijze. E en deel van het areaal b leef onbenut (wegens het front 
in W est-V laanderen) en m ankracht w erd aan de landbouw  on ttrokken  
(vluchtelingen naar N ederland en G root-B rittann ië ; so ldaten ; circa 
120.000 verplicht en 90.000 vrijwillig tew erkgestelden in D uitsland en 
N oord-F rankrijk). De gebrekkige d istributie was te w ijten aan de onge
paste inmenging van de bezetter bij het stockeren en verdelen van het 
voedsel. Z o  bew eerden Belgische experts dat de aardappeloogst van 1917 
400 gr aardappelen  per dag en pe r persoon opbracht. In realiteit kreeg 
ieder slechts 190 gr. D e com binatie van gebrekkige p roduk tie  en d istribu
tie resulteerde in tekorten  van alle in België geproduceerde voedsel. De 
Brusselse agglom eratie ontving bijv. 240.000 liter volle m elk in 1914, 
tegen slechts 90.000 liter on troom de melk in 1917. D e au toch tone p roduk
tie , die reeds in norm ale tijden  on toere ikend  was voor de consum ptie, was 
aanzienlijk  verm inderd  tijdens de bezetting .9

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

In de w inter van 1916/1917 werd de situatie  ram pzalig. W inkeliers m et 
w insthonger zagen hun kans en gooiden in de loop van 1916 opgepotte  
goederen op de m arkt tegen prijzen die tenm inste dubbel zo hoog lagen 
ais in augustus 1914. A ardappelen  bedoeld  ais veevoeder w erden voor 
m enselijke consum ptie gebruikt, terw ijl ook massaal koolraap  w erd gege
ten.
Een klassieke hongercrisis, zoals die vóór de massale invoer van voedings
w aren bestond, doem de einde 1917 op: zaaivoorraden  w erden opgepeu
zeld, hongerende m assa’s kwam en bij de weldadigheid aankloppen  en 
sterftecijfers van zieken, ouderen  en pasgeborenen schoten om hoog. D e 
hongersnood van 1917 en 1918 was het k leinere b ro ertje  van de fam euze 
crisis van het m idden van de vorige eeuw , die onder m eer in V laanderen  
en Ierland duizenden slachtoffers heeft gem aakt. De fenom enaal gestegen 
prijzen van 1917 getuigen van de schaarste op  de m arki. G em iddeld  lag 
het prijspeil van voedsel b ijna 100% hoger dan in 1916. E rw ten , e ie ren , 
vlees, m elk, spek en kaas kenden een  veel hogere prijsstijging, aard ap p e
len en fruit haalden ongeveer de 100% grens, terw ijl b o ter, brood  en m eel
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een kleinere stijging te zien gaven. Het volgende lijstje no teert de p rocen
tuele prijsstijgingen t.o .v . elk voorgaand jaa r  van de vijf grote bestedings- 
p o sten :10

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

1915 1916 1917 1918 to ta le  stijging in 
1918 t.o .v . 1914

voeding 34% 60% 96% 37% 487%
kleding
verlichting/

14 15 44 257 582

verw arm ing 22 12 25 57 170
woning 10 5 8 28 61
varia 31 37 40 84 366

to taal 31 46 79 52 434

Dit lijstje houdt geen rekening met prijzen die op  de zw arte m arkt werden 
betaald. De prijzen die dáár in 1917 en 1918 w erden gegeven, tartten  elke 
verbeelding. Een G entse professor no teerde regelm atig de prijzen die op  
de Brusselse zwarte m arkt w erden gevraagd. D e resulta ten  zijn verbluf
fend. E en zakje aardappelen  van 5 kg haalde e r  een prijs die 10 à 15 maal 
hoger lag dan in 1914. terw ijl dezelfde hoeveelheid officieel slechts 3 à 4 
maal d u u rd er m ocht zijn. E en slecht brood van spelt en aardappelm eel 
kostte op  de clandestiene m arkt 18 frank , op  de officiële m arkt 0,83 frank! 
Een prijsindex van de zw arte m arkt van inlandse goederen  wijst in 1915 
dan ook een stijging van 67%  aan , in 1916 van 252% en in 1917 van 684% , 
telkens ten opzichte van de basisperiode april 1914. H et jaa r 1918 sloeg 
alle records: de prijsindex wees op  een gem iddelde toenam e van 1200%. 
Let wel, het gaat h ier om goederen van inlandse teelt. M et inachtnem ing 
van prijzen van geïm porteerde waren zou de prijsindex nog een stuk 
hoger liggen. De gem iddelde Belg was e r  een zeldzam e klant, want al vlug 
on tbraken  hem alle financiële m iddelen. De rijkere  lieden en de beze tte r 
konden e r  steeds terech t, m aar w erden e r  ais een kip kaal geplukt. 
H andelaars van allerlei slag hebben er reusachtigc w insten b innenge
h a a ld ."  H et bestaan van een  dergelijke u itgebreide m arkt heeft een 
onbillijke verdeling van de goederen  in hoge m ate in de hand gewerkt. 
H el heeft niet lang geduurd  vooraleer e r  twee prijsniveaus naast e lkaar 
bestonden: het hoge van de goed voorziene zwarte m ark t, en het gecon
tro leerde  van het Com ité National. G aandew eg w erd de cliëntele van de 
eerste  m ark t schaarser ten voordele van de tw eede bevoorradingsbron. 
D e gestegen prijzen hebben het consum ptiepatroon in hoge m ate on t
wricht. H et doorsnee m enu zag e r  vanaf de lente van 1915 helem aal
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anders uit dan vóór de oorlog. G oedkope calorieën vervingen de duurdere 
calorieën. E r werd veel m inder vlees, bo ter, e ie ren , vet en melk ver
bruikt. De aardappel verdrong het brood ais basisvoedsel. H et gemiddeld 
voedingspatroon had in het laatste kwart van 1916 het uitzicht gekregen 
van het m enu van de jaren  zestig van de vorige eeuw: hoge voedseluitga
ven in het algem een en hoge uitgaven voor aardappelen  en brood in het 
bijzonder.
B udget-enquêtes werden tijdens de oorlog niet ondernom en. W e kunnen 
niettem in de slechte levensvoorw aarden illustreren door middel van een 
budget dat in septem ber 1919 door m ijnw erkers w erd opgeste ld :12

Tabel 3. Procentuele bestedingen van mijnwerkers en geconsumeerde hoeveelheden voed
sel

voeding: 84,6% brood: 590 gr p e r dag /per hoofd
kleding: 2,3 aardappe len : 890 gr p e r dag /per hoofd
woning: 7,3 bo ter: 71 gr per dag /per hoofd
licht/ vlees: 133 gr p e r dag /per hoofd
w arm te: 2.6 m elk: 267 cl p e r dag /p e r hoofd
varia: 2,6 suiker: 35 gr p e r dag /p e r hoofd

100,0

De hoge procentuele uitgave voor voedsel valt onm iddellijk op. M et dit 
hoge bedrag werd een zeer eenzijdig m enu sam engesteld, w aar brood en 
aardappelen  p rim eerden. De hoge procentuele uitgaven voor voedsel en 
het eenzijdige m enu waren zonder twijfel ook tijdens de oorlog voor 
talrijke gezinnen van tel. Z o het geconsum eerde voedsel in 1919 evenwel 
aan de calorische noden voldeed, dit was zeker niet het geval tijdens de 
oorlog. Verschillende m eters staan ter beschikking om  de tekorten  aan te 
tonen. H et Comité National kon nooit de vooropgestelde hoeveelheden 
voedsel invoeren. Dat bleek reeds uit tabel 1. D e volgende tabel som t de 
belangrijkste ingevoerde goederen  op , met enerzijds de nodig geachte 
hoeveelheden en anderzijds de effectief verdeelde hoevee lheden .13

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

Program m a van he t e ffec tie f verdeelde  voedingsw aar 
C om ité N ationa l 1915 1916 1917 1918

tarw e 288 gr. 202 gr. 246 gr. 165 gr. 183 gr.
vet en  spek 30 8 14 13 21
erw ten 16 11 4 8 16
rijst 25 18 21 10 11
m aïs 16 38 48 9 16
varia 18,5 15 3 18 25
to taa l calorieën: 1.220 788 951 658 794
in %  calo rieën  = 100% 64.6% 77.9% 53.9% 65.1%
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U itgedrukt in calorieën voorzag het Comité N ational een dagelijkse 
calorie-opnam e van circa 1.200 kcal per persoon en per dag. D it voedsel
pakket had duidelijk een aanvullend k a rak ter. D e im port was slechts in 
staat voor m aximum 950 kcal te zorgen.
We herinneren  e raan  dat de autochtone voedselproduktie, dic reeds in 
norm ale tijden on toereikend  was. werd verm inderd  door het verdw ijnen 
van een deel van het areaal, door de transferten  naar D uitsland, door de 
tekorten  aan m ankracht en door m islukte oogstcam pagnes. De gecum u
leerde tekorten  laten zich m eten door het b roodrantsoen dat sinds sep
tem ber 1914 werd opgelegd. G rafiek 1 toont de sterke  terugval van circa 
500 gr. brood per dag en per persoon n aar 250 gr. in sep tem ber 1914. Een 
eerste  d ieptepunt werd bereikt tussen februari en juli 1917 (225 gr.) en 
een tw eede tussen m aart en ok to b er 1918 (190 g r .) .14

Grafiek I. Broodrantsoen ( per persoon en per dag)
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D e val van het b roodran tsoen  to t m inder dan de helft kwam evenzeer tot 
uiting in de verkoop van brood  in de verbruikscoöperatieven. De G entse 
coöperatieve 'H e t V olk’ zag de b roodverkoop  per hoofd en per jaa r 
verm inderd  van indexcijfer 100 in 1914 naar indexcijfer 60 tijdens de 
o o rlo g sja ren .15 D ezelfde coöperatieve kende een daling van de hoofdelij
ke verkoop van kruideniersw aren van indexcijfer 1(H) in 1914 to t indexcij
fe r 12 in 191816! H et gebrekkig voedseltransport, de inkrim ping van het 
b roodran tsoen  en  de slinkende om zet van de detailhandel laten zich ten 
slotte sam envatten  in de gedaalde opnam e van calorieën en eiw itten per
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persoon. Deze indicator vat het besi de levensvoorw aarden tijdens de 
bezetting sam en.

Tabel 5. Calorie-opname per persoon en per dag17

calorieën e iw itten o n derzoch te  g roep

decem b er 1915 1.928 57.1 B russelse w erklozen
april 1916 1.860 54,8 B russelse w erk lozen
sep tem b er 1917 1.387 54.3 B russelse w erk lozen
sep tem b er 1917 1.5(H) 57.0 B russelse w erkenden

Ik wijs erop dat de norm aal geachte calorieënbehoefte van een volwassen 
m an. naargelang van zijn activiteit. 2.800 à 3.5(HJ bedroeg. In septem ber 
1917 was er dus een tekort van 1.3(H) à 2.000 kcal wat een w irk en d e  en 
1.4(H) kcal wat een w erkloze betrof. Ik vergelijk deze calorie-opnam e met 
het zeer volledige rapport van Beveridge over de Britse calorische opna
me om de Belgische situatie beter te doen uitkom en. H et vooroorlogs 
aantal calorieën (3.442) werd in 1914. 1915 en 1916 overschreden, in 1917 
en 1918 net niet gehaa ld .18 H et Britse tekort bedroeg in 1917 3 ,5% , het 
Belgische niet m inder dan 56% .
Deze fenom enale verschillen zijn in de eerste  plaats te verklaren door de 
falende Belgische voedselinvoer. G roo t-B rittann ië 's  ’w elvaart’ tijdens de 
oorlog was niettem in ook te danken aan de Britse oorlogseconom ie, die 
niet alleen de werkloosheid opslo rp te, m aar ook een grotere participatie 
van vrouwen in het arbeidscircuit m et zich bracht. Dit heeft het inkom en 
verhoogd .19 Vergelijkingen met andere  landen zijn m oeilijk te m aken 
om dat er nagenoeg geen gegevens beschikbaar zijn. De N ederlandse 
calorieopnam e verm inderde van zowat 3.(HH) tot 2.380 voor een volwassen 
arbeider. Deze verm indering van 20% trad  slechts op  na februari 1917. 
W eense arbeidersgezinnen m oesten het stellen m et een rantsoen van 
am per 1.3(H) kcal per hoofd vanaf mei 1915. Dit werd aangevuld met het 
vergaren van eetbare  (?) resten van vuilnisbelten en geoogste akkers.20 
Zou e r een direct verband bestaan  tussen sociale-politieke instabiliteit en 
de calorieopnam e in elk land?

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

België’s econom ie lag om zo te zeggen volledig stil. N agenoeg alle bedrij
ven draaiden op halve kracht o f m inder wegens gebrek aan grondstoffen of 
wegens ontvreem ding van machines. Vooral de zware nijverheid was het 
slachtoffer van dit laatste. De werkloosheid in de industriële zones (L uik, 
Bergen, Verviers. C harlero i. G ent en A ntw erpen) tro f soms 90%  van de
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industriearbeiders. Bovendien werd het loon van de w erknem ers die nog 
een jo b  hadden , helem aal niet aan de stijgende prijzen aangepast. Het 
gevolg was een voortdurende daling van de koopkracht, wat w ordt geïllu
streerd  door de evolutie van de koopkracht van de Brusselse arbeiders 
(grafiek 2). De status van de w erkende verschilde slechts weinig m eer van 
die van de w erklozen. Dat uitte zich o.nt. in de calorieopnam e in sep tem 
ber 1917: resp. 1.387 en 1,5(X) kcal, of een verschil van 113. Dit verschil was 
in de eerste  jaren  ongetw ijfeld groter.

Grafiek 2. Koopkracht van de Brusselse arbeiders. 1914-1925. (bron: ais noot 1(1).
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H et gevolg van dit alles was dat steeds m eer m ensen een beroep  dienden 
te doen op de openbare  en de privéw eldadigheid. ‘T rad itione le’ steun
trekkers (zieken, arm en , b e ja a rd e n ...)  en w erklozen, m aar ook w erkende 
arbeiders klopten bij de steunverlening aan. N aarm ate  de oorlog vo rder
de. breidde deze groep uit: ren ten iers en kleine spaarders zagen hun geld 
verdw ijnen ten gevolge van de hollende inflatie, w inkeliers d ienden hun 
zaak te sluiten wegens gebrek aan stocks en clientele, beam bten zaten in 
dezelfde situatie  ais de arbeiders (uitholling van hun koopkracht wegens 
de inflatie). G roepen  die voordien nooit steun hadden getrokken , stonden 
thans in de rij. D e steunverlening w erd in de loop van 1917 toegankelijk  
voor alle B elgen, wat nog nooit het geval was geweest.
De steunverlening bestond 's m iddags aanvankelijk  uit brood en soep en
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's avonds uit vlees en g roenten . De soepuitdeling werd echter veruit de 
enige hulpverlening wegens de gebrekkige voedselinvoer. Hen bordje soep 
bevatte  circa 300 kcal, een hoeveelheid die soms to t 130 kcal daalde. De 
soepuitdelingen, w aarbij gem iddeld 40% van de bevolking betrokken  was, 
werden georganiseerd in 747o van de Belgische gem eenten. O pgedeeld per 
provincie kom en de geografische verschillen aan bod. De zwaarst getroffen 
gebieden waren de industriële regionen.

Tube! b. Percentages van ‘soepeters' per provincie

A ntw erpen
B raban t
Brussel
I lenegouw en
Luik
Lim burg
Luxem burg
N am en
O o st-V laan d eren  (Z u id) 
O ost-V laan d eren  (N oord)

40%
36
29 (hoo fdstede lijke  agglom eratie)

I s terk  geïndustria liseerde  reg io ’s

38
5 (agrarische regio)

36 
45
37

In sommige delen van het land m oest 90% van de bew oners een beroep 
doen op de steun. Slechts enkele notabelen waren e r  niet op aangewezen. 
Nooit voordien en nooit nadien was de steunverlening zo algem een ver
spreid ais tijdens de E erste  W ereldoorlog. Dat staat in schrille tegenstelling 
tot het bsluit van J. B urnett betreffende de Britse voedingssituatie tijdens 
de oorlog:21 If the G reat D epression (1871-1895) m arks the first step by 
the working classes of England tow ards m aterial confort, the First W orld 
W ar. for all its horrors and m iseries, m arks the second .’ T oen heerste  er 
hongersnood in België.
Ik rond deze schets af m et erop  te wijzen dat het voedsel voortdurend van 
slechtere kwaliteit werd. Tarw e was nagenoeg afwezig in het brood , terwijl 
gebruik van aardappelm eel, spelt en veevoeder de regel was. Bovendien 
ro tte  dit brood uiterm ate vlug. A ardappelen , het vervangingsm iddel, w a
ren klein, gerim peld, glazig en zwart. Melk was verdund met w'ater. Vlees 
was m ager en schraal. De hogere klassen beperk ten  hun vleesgebruik 
grotendels tot het ‘a rm em enseneten’ van vóór de oorlog, spek. H et gem id
delde vleesverbruik per persoon en per jaa r  vóór en dadelijk  na de oorlog 
vertelt voldoende over de m oeilijke situatie tijdens de bezetting: In 1913 
verorberde de Belg gem iddeld 30 kg vlees, in 1919 am per 17.3 kg .22 
België’s voedselverbruik tijdens de bezetting was dus voor de m eeste 
sociale klassen totaal on toereikend . K w antitatieve tekorten  bestonden 
naast kwalitatieve. D e bezettende overheid liei het lenigen van de noden 
over aan een officieus organism e dal over volstrekt on toere ikende  m idde
len beschikte. De hulpverlening faalde in hoge m ate. Binnen haar beperkte
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m ogelijkheden hielp ze de m eest getroffen klassen, zodat ze niettem in een 
weinig b ijdroeg lot een billijke verdeling van goederen . Dit bele tte  niet dat 
e r een om vangrijke polarisatie op trad : een grote groep verarm de z iendero
gen. terw ijl een kleine groep baat had bij de oorlogsjaren. De eerste  groep 
werd alm aar g ro ter, de tweede steeds kleiner. Falende voedselim port, 
falende autochtone produktie  en falende verdeling van het weinige voedsel 
hebben ervoor gezorgd dat België zonder enige twijfel bij de landen hoor
de w aar de levensvoorw aarden het m eest o n d er de oorlogsom standigheden 
hebben geleden. D e gevolgen daarvan op het dem ografische vlak bleven 
niet u it.2’ Een tijdgenoot vatte de angst en de onzekerheid  ais volgt sam en:

J'ai été frappé, après mes deux mois d ’absence, de I état de dénutrition croissante dans 
lequel j ’ai retrouvé notre population. Les ravages sont moins marqués naturellement dans 
les campagnes où les habitants arrivent plus aisément à trouver sur place les matières 
premières de leur alimentation, outre que la misère y est moins prononcée par suite des 
bénéfices énormes réalisés par la plupart des cultivateurs, mais dans les villes et les parties 
non agricoles du pays, la situation devient réellement inquiétante.
Non seulement les Oeuvres (Comité National; Commission fo r  Relief in Belgium P.S.) 
n’arrivent plus à soutenir les indigents par suite de l'absence de produits alimentaires, mais 
la bougeoisie et même la classe la plus aisée risquent de se trouver sous peu dans une 
situation alarmante.
L'amaigrissement de tout le monde est frappant, la diminution de résistence physique et 
morale s'accuse de jour en jour, la tuberculose exerce scs ravages d’une façon épouvanta
ble et la mortalité accuse une progression significative.
Il est absolument urgent que des mesures rapides et radicales interviennent dans l’organisa
tion de notre ravitaillement. Le danger social et national auquel il convient de parer au plus 
tôt réclame toute l’énergie de ceux qui. au dehors, peuvent seuls sauver la population du 
pays occupé.'24

2 D e gevolgen  van de oorlog voor de levensstandaard , 1890- 
1940

2.1 Een paradox: de vlugge naoorlogse verbetering van bet m enu

Men kan verw achten dat de verarm ing en de polarisatie  tijdens de oorlog 
sporen op  het consum ptiepatroon na 1918 zouden nalaten . Van de drasti
sche tekorten  tussen 1914 en 1918 was ech ter weinig m eer te m erken na 
1920! De totale voedselim port b leef weliswaar onder het vooroorlogs ni
veau. m aar haalde reeds een behoorlijk  peil in het ja a r  twintig. België was 
e r op  dat punt overigens heel wat be te r aan  toe dan de centrale m ogendhe
d en .25 D e sam enstelling van de voedselinvoer was ech ter grondig veran 
derd . De invoer in absolute cijfers van vlees, vis, fruit en zuivelprodukten 
was na de oorlog  gestegen, terw ijl de im port van granen daaren tegen  was 
gedaald. De gedaalde m assa van de totaal ingevoerde goederen was uitslui-
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tend te wijten aan de inkrim ping van de g raan im port.2'’ D e voedselim port 
lag op het kwantitatieve vlak dus op een lager niveau dan vóór de oorlog, 
m aar was er beduidend op vooruitgegaan op  het kwalitatieve vlak. De 
sam enstelling van de goederenstroom  zag er ais volgt u it:27

Tabel 7. Samenstelling van de voedselimport. 1908 en 1920/21

1908 1920/21 %  verschil

g ranen 2.827.683 S4.8% 1.800.790 71.9% -  36%
zuive lp rodukten 3.895 0.1 32.079 1.3 +723
g roen ten 189.221 5.5 250.770 10.0 + 32
vis 68.323 2,0 75.530 3,0 +  10
zout 136.429 4.0 174.719 6,9 +  28
vlees 13.887 0.5 70.906 2,8 + 410
fruit 45.542 1,3 58. (XX) 2.3 +  27
koffie 61.080 1,8 43.054 1.7 - 2 9

100% 100%

D e geringere im port van granen wijst op de afbraak van het overwicht van 
de broodconsum ptie. Het is logisch dat daaraan een toenam e van de 
overige voedselconsum ptie beantw oordde, om dat de geslonken invoer van 
tarw e niet werd gecom penseerd door een verhoogde binnenlandse p roduk
tie (de tarw eproduktie  bedroeg gem iddeld 385.393 ton tijdens de jaren  
1904/13 en jaarlijks gem iddeld 397.693 ton tijdens de jaren  1920/39). Dit 
had u iteraard  wijzigingen van de hoofdelijke voedselconsum ptie to t ge
volg. Ik no teer hier het per capita verbruik van enkele voedingswaren op 
vier tijd stippen .271

Ttihcl K. Houfdclijk verbruik van enkele voedingswaren (in kg.)

tarw e aard 
ap p el

en

vlees peu l
v ru ch t

en

su iker tabak m arga
rine

citru s
v ruch t

en

koffie

1890/94 173,6 353.3 15,6 7.86 2.79 2.13 - 0,88 3,81
1909/13 219.3 293.8 31,2 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 4,61
1936/39 157,4 191.0 40,2 4.46 29.35 3,10 6.71 7,81 5,79

H et verbruik van tarw e nam toe tot 1914, dat van aardappelen  toonde een 
lichte achteruitgang. Na de oorlog daalde hel verbruik van beide gewassen 
in hoge m ate. De geringere aardappelenconsum ptie w erd na 1890 gecom 
penseerd door een gevoelige stijging van het verbruik van vlees, suiker, 
fruit en zuivel.2'7 Na de oorlog werd de kleinere consum ptie van aardappe-

À
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len en thans ook van tarw e gecom penseerd  door een nog hoger verbruik 
van vlees, su iker, fruit en  zuivel. Het toenem end  belang van de vleescon
sum ptie tussen 1890 en 1940 kan treffend w orden geïllusteerd d o o r het 
volum e van het v leesverbruik af te wegen tegen de hoeveelheid geconsu
m eerde tarw e. R ond 1890 at m en ongeveer 11,2 m aal m eer tarw e dan 
vlees, vijftig ja a r  later was deze verhouding to t 3,9 gekrom pen. H et ver
bruik van tarw e en aardappelen  was tussen 1910 en 1935/39 m et 30%  
gedaald , dat van vlees m et 30%  gestegen, dat van suiker (+  108% ), m arga
rine (+ 3 8 0 % ) en citrusvruchten  (+ 1 2 5 % ) eveneens gevoelig toegenom en. 
R eken ik de geconsum eerde hoeveelheden om  naar calorieën en eiw itten 
per dag en pe r hoofd , dan blijkt dat tijdens de ja ren  1904/13 bij benadering  
3.700 kcal en 110 gr. eiw itten w erden verb ru ik t, tijdens de  jaren  1934/39 
2.950 kcal en 82 gr. eiwitten.-10 De daling is te w ijten aan de verm inderde 
consum ptie van brood  en aardappelen  en ze be teken t geenszins dat de 
levensstandaard  verslechterde.
Rond de eeuww isseling bleek im m ers b ijna iedereen  in staat zich voldoen
de van calorieën te voorzien door het e ten  van grote hoeveelheden brood  
en aardappelen . V anaf een bepaald niveau in de evolutie van de levens
standaard  is niet zozeer de kw antiteit voedsel een goede g raadm eter, m aar 
wel de  kw alite it.11 D e verbetering  van het m enu blijkt uit de  gestegen 
consum ptie van d ierlijke  (en dus d u re) calorieën en eiw itten: vóór de 
oorlog  was dierlijk  voedsel voor ongeveer 25%  van de to ta le  hoeveelheid 
veran tw oordelijk , na de oorlog voor ongeveer 35% 12 
De m iserabele voedingstoestanden tijdens de oorlog verdw enen derhalve 
vrij vlug. R eeds tijdens de eerste  helft van het ja a r  1920 was er nagenoeg 
geen spoor m eer van voedseltekorten . De naoorlogse jaren  kenden niet 
alleen een  snel herstel van het voedingspatroon , doch dit herstel werd 
bovendien vrijwel ogenblikkelijk  om gezet in een  gevoelige kw alitatieve 
verbetering  ten  opzichte van de jaren  1890/1914.
A lvorens deze plotselinge overgang te verk laren , wens ik na te gaan in 
welke m ate deze verbetering  te beurt viel aan de verschillende sociale 
groepen.

2.2 De a f  nem ende ongelijkheid op  hei vlak van de voedselconsum ptie na 
1920

T ijdens de  D uitse bezetting  on tstond  een  zeer aanzienlijke polarisatie 
tussen het voedselverbruik  van de verschillende klassen. De schaarste  aan 
voedingsw aren en de exorb itan te  prijzen die op  de  zw arte m arkt w erden 
gevraagd , hebben belet dat heel wat m ensen bepaalde goederen  hebben 
geconsum eerd . V erarm de, industriële regionen hebben m eer dan v e rrijk 
te , agrarische reg io 's  een  b e roep  m oeten doen op de steunverlening (zie
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tabel 6 ).11 Bleven er na 1918 sporen over van de toegenom en ongelijkheid 
die tijdens de oorlog was ontstaan?
G ezindsbudgetenquêtes uit 1910. 1921 en 1928/29 verstrekken  gegevens 
over het voedselverbruik van arbeidersgezinnen .14 Hoewel kritiek op deze 
cijfers m ogelijk is, vooral dan wat de represen tativ ite it van de geselecteer
de gezinnen betreft, laat de vergelijking m et de nationale gem iddelden toe 
een aantal trends vast te stellen. H et is raadzaam  niet zozeer naar vergelij
kingen in absolute cijfers te kijken , m aar wel naar procen tuele  verschillen 
tussen de perioden binnen een zelfde cijferreeks. D adelijk  na de oorlog 
(budgetenquête  van 1921) w aren de arbeidersgezinnen nog niet toe aan 
een verm inderde consum ptie van brood en aardappelen . D at was toen 
duidelijk  wel hel geval voor de gem iddelde Belg.

Tabel 9. Vergelijking tussen verbruik van arbeiders en gemiddelden’5

hoofde lijk  verb ru ik  (in kg .)
1909/1913 1920/1924 %  verschil

ta rw e 219,2 147,6 -3 2 ,7
a a rd ap p e len  293,8 195,4 -3 3 ,5

hoofde lijk  verb ru ik  van a rb e id e rs  (kg .)
1910 1921 %  verschil

b rood  192,8 190.9 -1 ,0
a ard ap p e le n  207.4 210,0 + 1 ,7

H et op  peil gehouden verbruik van brood  en aardappelen  door de  arbei
dersgezinnen werd gecom bineerd m et een vlees- en su ikerverbru ik , w aar
van de toenam e g ro ter was dan de stijging van de nationale gem iddelden.

Tabel 10. Vergelijking tussen verbruik van arbeiders en gemiddelden

hoofdelijk verb ru ik  (kg .) h oo fde lijk  v e rb ru ik  van
a rb e id e rs  (kg .)

1909/1913 1920/1924 %  verschil 1910 1921 %  verschil

v lees 31,2 33.5 +  7.4 29 ,3  34,2 +  16,6
su ik er 14,1 19,1 + 3 5 ,5 4 ,8  10,2 + 1 1 3 ,3
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De uiterst grote verschillen met be trekking to t het voedselverbruik tussen 
de  sociale klassen verdw enen b lijkbaar z ee r vlug na 1918. Het lijkt er zelfs 
op  dat arbeidersgezinnen op  bepaalde v lakken een re la tief gro tere  verbe
tering van het m enu kenden dan de gem iddelde Belg. A rbeidersgezinnen 
W'aren dadelijk  na de oorlog toe aan het com penseren  van een ach ter
stand: hun verbru ik  van vlees en su iker benaderde  dat van de gem iddelde 
Belg. H et behoud van de hoge hoeveelheden brood  en aardappelen  op  het 
m enu van arbeidersgezinnen wijst dan w eer op  een relatieve ach terstand  
t.o .v . het gem iddelde m enu. V oedsel van dierlijke oorsprong  was in 1910 
veran tw oordelijk  voor 22.8%  en in 1921 voor 25,2%  van het arbeidersm e- 
nu (tegen resp. 25%  en 35%  wat betreft de gem iddelde consum ptie).
De veranderingen die op  nationaal vlak onm iddellijk  na de  oorlog  p laa ts
g repen . nl. een com binatie van stijgend vleesverbruik met dalend  hrood- 
en aardappelenverbru ik . w aren voor de arbeidersklasse pas een feit op  het 
einde van de jaren  tw intig. H et b roodverbru ik  b leef veruit o p  hetzelfde 
peil to t circa 1928, w aarna een daling begon .36 D e budgctenquête  van 
1928/1929 no teerde  een  verm inderde b roodconsum ptie  m et 12,8% t.o .v . 
1921. In dezelfde periode veranderde  het nationale b roodverbru ik  nage
noeg niet. D e en quête  van 1928/1929 registreerde eveneens een  verm inde
ring van de aardappelenconsum ptie  m et 1 ,3% , terw ijl de aard appelencon
sum ptie van de gem iddelde Belg weinig veranderde. B rood- en aa rd ap p e 
lenverbruik van de verschillende klassen groeiden dus n aar e lkaar toe. De 
enquête  van 1928/1929 no teerde  dan ook dat p roduk ten  van d ierlijke  
kom af 32,6%  van het m enu uitm aakten .
Ruwweg kan m en stellen dat het voedselverbruik  van arbeidersgezinnen 
rond 1929 het kw antita tief en  kw alitatief niveau van de m odale Belg in 
1921 had bereik t. De hoofdelijke consum ptie van luxew aren, zoals bijv. 
citrusvruchten , was in 1929 w eer gevoelig gestegen. H et verbruik  van 
c itrusvruchten  door arbeidersgezinnen was op dat ogenblik daaren tegen  
nog steeds zeer laag.

2.3 Verklaringen: het n ieuw e socio-econom ische beleid en de econom ische  
restauratie

H oe kan verk laard  w orden dat de verarm de, gepolariseerde voedingstoe- 
standen  tijdens de oorlog  zeer vlug verdw enen om  plaats te ru im en voor 
een  fundam enteel verb e terd e  voeding t.o .v . de  ja ren  1890/1914? C om plex 
o p tred en d e  facto ren , w aarbij de invloed van de oorlog  v o o rtdu rend  van 
invloed w as. speelden een rol.
V ooreerst d ient gewezen op  m aatregelen  van socio-politieke aard . De 
e rbarm elijke  levensom standigheden tijdens de bezetting  en de angst voor 
m oeelijke ’bolsjew istische acties’ in België zetten  e r  de socialistische
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'Belgische W erk liedenpartij', de vakbonden , industriëlen en de trad itio 
nele leidende kringen toe aan de handen in e lkaar te slaan om  de herop
bouw van het land aan te pakken . E en proclam atie van de socialistische 
partij op  de dag van de w apenstilstand ( 18 novem ber 1918) stelde zonder 
m eer dat het herw innen van de vooroorlogse w elvaart voorrang had op 
sociale o f econom ische eisen en dat zo toch gestaakt w erd , dit onder 
leiding en controle van de vakbonden m oest gebeuren . D e sam enw erking 
tussen w erkgevers, w erknem ers en overheid  op  hoog niveau viel voor de 
betrokkenen  gem akkelijk  om dat het een  voortzetting  was van de coöpera
tie binnen het Comité National. In ruil voor de  belofte to t heropbouw  van 
het land en de daaraan  gebonden sociale rust, verkreeg de a rbeidersbew e
ging op re la tief korte  lijd (1918-1921) toezeggingen, w aaronder een aantal 
belangrijke program m apunten  van vóór de oorlog. Het A lgem een enkel
voudig stem recht voor m annen werd toegepast, de socialistische partij 
nam deel aan de regering, sociale w etten w erden aagenom en en  de sociale 
verhoudingen w erden op een nieuwe leest geschoeid. D e individuele 
relatie patroon-arbeider werd in tai van bedrijven door een collectieve 
vervangen, wat resu lteerde in collectieve arbeidsovereenkom sten . De 
Belgische onrust en onvrede w erd aldus om gezet in een  aantal verw ezen
lijkingen. m aar de structuren  van het land (zeker de econom ische) w erden 
niet aangetast. D aarm ee reageerde België op  de oorlog  ais een  land - zoals 
G roo t-B rittann ië  o f Frankrijk  - dat re la tief weinig geleden had. D e le
vensom standigheden tijdens de oorlog  lieten nochtans een uitbarsting , 
zoals in D uitsland, verm oeden. D at het zover niet is gekom en, is te wijten 
aan de brede sociaal-politieke consensus die tijdens de oorlog  een  concre
te vorm  kreeg.
O m dat de sociale vrede in niet geringe m ate w erd bedreigd d o o r de 
bevoorradingsm oeilijkheden en de inflatoire p rijzen ,37 kw am en binnen 
het nieuwe socio-politieke kader een aantal m aatregelen  tol stand die 
d irecte gevolgen hadden op  de levensom standigheden. H et feit dat het 
politieke verw ezenlijkingen betrof, verklaart het re la tief vlug verdw ijnen 
van som m ige m aatregelen  op  liei ogenblik  dat de socialisten niet m eer in 
de regering zaten.
B elangrijke veranderingen in het sociaal-econom isch beleid on tstonden  
on d er impuls van de socialistische m inister van arbeid  en bevoorrading, J. 
W auters. Hij voerde van novem ber 1918 to t decem ber 1921 (val van de 
regering) een politiek die tijdens de oorlog on d er m eer in G root- 
B rittannië was gevoerd. W auters richtte het O ffice Central du Ravitaille
m ent op . dat instond voor de voedselbevoorrading van het land (bijv. 
rechtstreekse invoer van bevroren vlees uit de V .S .); hij paste een prijzen- 
contro le toe op  een vijftiental voedingsw aren en stelde m axim um prijzen 
in; hij ontw ierp  een stelsel van n iet-verplichte w erkloosheidsverzekering 
min of m eer overeenkom stig  het B ritse systeem : hij nam  het in itiatief to t
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het berekenen  van een indexcijfer van kleinhandelsprijzen , w aaraan w ed
den en lonen konden w orden gekoppeld . W auters was bij al deze m aa tre 
gelen geïnspireerd  door de werking van het C om ité National, w aarvan hij 
lid was geweest. C ollega 's van hem troffen m aatregelen  die voor een 
v lotte voedselinvoer m oesten zorgen (douanetarieven  en verbruiksbelas
ting w erden niet aan het inflatoire prijsniveau aangepast) en die een deel 
van de koopkracht overhevelden naar voedseluitgaven (beperken  van de 
huishuurstijgingen). Deze m aatregelen  be tekenden  een breuk m et de 
vooroorlogse econom ische politiek en w aren zonder uitzondering  een 
gevolg van de oorlogsom standigheden. Z oals gezegd bleven enkele ervan 
bestaan , andere  verdw enen in de loop van het in terbellum  (p rijscon tro le, 
huurw etgeving, d irecte voedselim port). De m aatregelen  hebben in niet 
geringe m ate b ijgedragen to t de vlotte aanvoer van de noodzakelijke 
voedingsm iddelen en tot de billijke voedseldistributie.
Naast het nieuw e socio-econom ische beleid , speelden een aantal zuiver 
econom ische factoren een rol bij de  beïnvloeding van de naoorlogse 
levensom standigheden. A llereerst was er de verschuiving binnen de te- 
w erkstellingsstructuur. De heropbouw  van het land vergde het inschake
len van massale arbeidskrach ten  in de  n ijverheid. D e (laag betaalde) 
prim aire sector verloor arbeidsplaatsen  (6%  tussen 1910 en 1930) ten 
voordele van de  industriële en tertiaire  w erkgelegenheid. B innen de se
cundaire  tew erkstelling had e r  evenzeer een verschuiving plaats, waarbij 
goed betaalde  jobs gecreëerd  w erden. De m etaalverw erkende sector bijv. 
verschafte werk aan 104.000 m an in 1910 en aan 180.000 w erknem ers in 
1937. De verschuivingen brachten  een globale stijging van het inkom en 
tew eeg .38 D eze toenam e werd daarenboven  versneld door een  g rotere  
participatie  van vrouw en in het arbeidscircuit. Tussen 1910 en 1930 w erk 
ten  nagenoeg 100.000 vrouw en m éér in de nijverheid. Deze grote vraag 
naar w erkkrach ten  was een gevolg van de intense m echanisering van de 
zich van de oorlog herstellende industrie. De inspanningen uit de jaren  
1919/1921 bleken niet gering. In tegenstelling to t b ijvoorbeeld  G roo t- 
B rittannië  kende België na de recessie van 1921 een  zeer b loeiende 
con juncturele  fase, die nagenoeg alle w erkloosheid opslorp tc. O ok  deze 
factor zorgde voor een toenam e van het inkom en. B ovendien steeg  liei 
reële loon tussen 1926 en 1930 in belangrijke m ate. Ik verm eld terloops 
dat de  voortgezette  industrialisatie weinig plaats liet voor agrarische b e 
drijvigheid: België b leef na 1918 afhankelijk  van de buitenlandse voedsel
im p o rt.39
H et noodzakelijke  herstel van de Belgische econom ie bracht bijgevolg 
een algem ene verrijk ing tew eeg tijdens de jaren  tw intig, wat een  weerslag 
had op  het inkom en van de w erknem ers. Een belangrijk  deel van deze 
inkom ensverhoging kon aan de  verbetering  van de voeding w orden be 
steed. S. S treuvels getuigde daarover: ‘E r w ordt nu ook be te r en voedza
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m er kost gereedgem aakt, er kom t vlees en spek op tafel - nú m ag het er 
a f .. . ' (Land en leven in V laanderen , 1923).40

3 C onclusie

De oorlog en de bezetting beïnvloedden zeer direct de levensstandaard  en 
het consum ptiepatroon tussen augustus 1914 en novem ber 1918. A fgesne
den van de onm isbare voedselinvoer en geconfron teerd  m et falende au
tochtone opbrengst en distributie, werd België in arm oede en hongers
nood ondergedom peld . A anzienlijke eiwit- en calo rieën tekorten  o n tsto n 
den. Een om vangrijke zwarte m arkt heeft de bestaande ongelijkheden 
versterkt. De m isnoegdheid o m tren t dit alles barstte  Ios door een  massale 
stakingsgolf na novem ber 1918. die revolutionaire dim ensies kreeg  to eb e 
deeld in het licht van de E uropese onrust. D eze ervaringen uit de jaren  
1914-1918 zetten  er de w erkgevers tijdens de Tw eede W ereldoorlog toe 
aan supplem enten op  het loon (in geld en in natura) te verstrekken , in een 
poging massaal sociaal ongenoegen en fundam entele m aatschappelijke 
verschuivingen te beperken . De levensom standigheden tijdens de Tw eede 
W ereldoorlog w aren onder m eer daarom  be te r dan deze tijdens de Eerste 
W ereldoorlog.
De oorlog beïnvloedde na 1918 verschillende factoren  die de levensstan
daard  en het consum ptiepatroon in gunstige zin deden  evolueren . H et 
econom isch herstel had behoefte aan massale industriearbeid , w aardoor 
een verschuiving in de tew erkstellingsstructuur on tstond . Deze verschui
ving kwam op twee m anieren ten  goede aan de w erknem ers: e r  was m eer 
werk in goed betaalde jobs en een gro ter aantal vrouw en kon aan de slag. 
E r bestond tussen 1924 en 1929 nagenoeg geen w erkloosheid. Een toena
me van het globaal beschikbare inkom en was het gevolg van dit alles. 
D aarenboven was de arbeidersklasse op  sociaal en politiek vlak m ondig 
gew orden, wat een rechtstreeks gevolg was van de krachtsverhoudingen 
die uit de oorlogsom standigheden waren gegroeid. D eze m ondigheid con
cretiseerde zich in sociale wetgeving, een actieve ravitailleringspolitiek en 
een strakke prijzcncontro le. Gevolg van de econom ische, sociale en poli
tieke verschuivingen was een toenam e van de gem iddelde bestedingsm o
gelijkheden en een wijziging van het voedselpatroon: het sinds lang b e 
staande overwicht van plantaardig  s'oedsel werd afgebroken. D e v e rb ete 
ringen waren zeer reëel althans to t 1930. toen  de econom ische crisis de 
vooruitgang afrem de. De verbetering  van de levensstandaard  en het con
sum ptiepatroon bleek n iettem in onom keerbaar.
H et is vrijwel onm ogelijk te peilen naar het precieze aandeel van de
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oorlog m .b .t. de m utaties op  het vlak van de voeding. O ngetw ijfeld 
bestonden e r  een  aan tal endogene veranderingen die eveneens voor een  
verbetering  van het voedingspatroon zouden hebben gezorgd. D e oorlog 
heeft deze processen ech ter in zeer hoge m ate versneld en  heeft boven
dien volledig nieuw e m aatschappelijke processen  o p  gang gebracht. De 
breuk tussen de 19de en de 20ste eeuw  was daarom  zeer ab ru p t, niet 
alleen op  het vlak van het voedingspatroon m aar ook  op  andere  terre in en , 
zoals bijv. de denkw ijze en het gevoelsleven. De prijs die voor het vlugge 
herstel én de verbetering  van de voeding m oest w orden b e taald , was wel 
ex treem  hoog. D e levensom standigheden tijdens de oorlog w aren im m ers 
de slechtste die m en sinds decennia had gekend.
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