Voedselvoorziening in oorlogstijd in Enschede

Onze gaarkeukens 194 1 - 1946
Frits te Lint clo
AI in 1934 , nauwelijks een
jaar nadat HitIer als
rijksk anselier de macht in
Duitsland in handen had
gekregen, werd door de
N ederlandse o verheid
onderzocht, hoe in een
oorlogssituatie de
voedselvoorziening het best
aangepakt kon worden. Het
distributiestelsel werd
ontworpen en uitgewerkt.
De grote man achter het
syste em was de regeringsco rnrn issa ris v o o r de
akkerbouw en v eeh o u d e r ij,
Dr. Ir. Stephanus Louwe
Louw est rêêo B 1953 ) . Deze
w erd op 1 a p ri l 1937 hoofd
v a n h et Rijksbureau
Voorbereiding
Voedsel voorziening in
Oorlog stijd(RBVVO). O m
erv aring m et het di stribueren
op te doen ging op
12 oktober 1939 suiker al s
eerste product op de bon.

Kaartverkoop

Centrale Keuken
ENSCHEDE.
VRImAG 9 MEI VAN 9-12 EN 1.30-3 VlIR wordt de verk oop

van kaarten voor maaltijden uit de Centrale Keuken bij ond erstaande uitreiklokalen opengesteld :
Speeltuin Lasonder. Schurlnksweg.
School. Plein West-Indië.
School, Madoerastraat Ingang Varvlksweg .
Centrale .Keuken , Poolmansweg.
Rarnle Unlon , Nrd. Eschm . Rondweg .
Centrale Keuken, OlIemolensIngel 22.
GLANERBRUG. Gebouw Weest Bereid.
HET MENU voor de week Tan 12-17 Mei a.s.:
Maandar : Andijvie
Woensdar: Koolraap:
Vrljdq: Erwtensoep.

PRIJS PER PORTIE : Voor houders van Vetkaarten . . . .•• lD ct .
Voor houders van Boterkaarten ..• • 22 ct .
Houdera van Vetkaarten moeten alle Vetkaarten medebrengen.
De maaltijden moeten worden afgehaald van I1.3D tot 1 uur aan
dezelfde uitreiklokalen waar ook de kaarten gekocht worden
De dagkaarten moeten steeds één dal vooraf worden gekocht. dus
op Maandag kaarten kopen voor Dinsdag ;
DE DIRECTEUR.

T wee keukens
In eerste instantie dach t m en in
Enschede maar liefst vijf keukens met
een capaciteit van elk 6000 liter nodi g
te hebben. Dit ble ek niet haalbaar.
Het zij n er maar tw ee geworde n, die
gehee l voor rek ening van het ee rde r
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DInsdar: Prlncessebonen
Dondefdar : Snijbonen
Zaterdar: Zuurkool

Behoudens noodzakelijke wIjzIrInren.
KnIpkaarten worden gratis verstrekt. deze zijn 4 weken geldig en
geven recht op het kopen van 6 porties tegen Inlevering van :
y. Vet- of Boterbon - 1/3 Peulvruchtenbon
3 Vieesbonnen - 1 AtIrdappelbon
(Wisselbonnen worden aan de kassa verstrekt).

Dc drei gende oorlog bleef niet
ui t, de ongewenste bezoekers
kwamen
In verband met de ve rwa chte
moeilijkheden op het gebied der
voe dselvoorziening w erd al in 1940
gedac ht aan het verstrek ke n van
wa rme maaltijden aan gezinne n die
ee n inkomen hadd en be ne de n ee n
bep aalde inko me nsgre ns. D e
ve rstre kk ing moest worden o pgezet
in same nwerking met gemeentelijke
instant ies, onder begeleiding van het
RBVV O. Voedzam e, warm e
maaltijden zo ude n worden verstrekt
tcgen inlevering van
distributieb onn en en een (kleine)
tegemoetkom ing in de kostprij s.
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genoemde RBVVO te D en H aag
werden gebouwd en ingericht. De in
te richten keukens met ee n eige n
sto om ontw ikke laar, aange me rk t als
nood gebouwen , werde n uitgevoerd
door de firm a H oo g Antin k te
Enschede. Z e kwa me n te staan aan de
O liemolensingc l 22 en de
Poolmansweg 4.
De ee rstge noemde we rd in gebruik
gesteld op 12 mei 19 41 , de tweede o p
2 juni van datzelfde j aar, m et ee n
geza me nlij kc capaci teit van 12 .0 0 0
liter. M et levering aan fabrieke n
vanuit de Poolmansw eg we rd op 25
augustus 1941 ee n aanvang gemaa kt.
H et aanta l fabrieke n bedroeg in het
begin elf, met een totale dagelijkse
omzet van 9 70 lite r, die ver vo erd
werden in gamellen of ee tke tels. In
de loo p van het j aar gro eid e het
aantal deelnemende fabri ek en tot 42 ,
de dagelijk se omzet tot 5 .000 liter.

Beh alve aan de beid e keuken s
we rd het ete n uitgegeven aan
vijf uitdeelposten: bij de R am ie
Union , de noodschool aan de
M adocrastraat, schoo l Plein
We st- Indi ë, speeltuinge bo uw
Schuri nk sweg en het gebouwtj e
" W ees Bereid" aan de
Schoolstraat in Glanerbrug. D e
de elnemers m oesten het eten zelf
halen en hoefden meestal niet
verde r dan een kwarti er te
lo pen. D e standaardsame nste lling
van het voe dsel ui t de zoge he ten
gaarke ukens is bek end:
Per 600 liter mochten 50 0 kg
aardappels, 15 kg peul vru chten ,
14 kg tapt emelk , 10 kg boter , 5
kg vlees, 3 kg aardappelmee l, 3
kg go rt en ee n halve kg suiker
worde n gebru ikt. H et ete n was
allerm inst waterig, maar bevatte
relatief ve el aardappe ls. De
gemeente mo est zich houden
aan de do or het RB VVO
aangegeven m enu 's.
D e voe dingsw aarde moest
maxim aal zijn .

D e praktijk
M eestal kregen de m en sen stam ppo t,
af en toe afgew isseld met een
maaltijd soep en een pappot. H et ete n
was vaak minder lekker dan men
thuis gewe nd was. M eestal was het
zoeke n naar ve t, waa rvoor w el ee n
vet ban ingeleverd moest wor den.
H et zal er w el in geze te n hebben ,
maar boze to nge n beweerd en dat het
bijzon der goe d verbo rgen werd . In
vcr ba nd met de positi e van de
aardappelvoorraad mo esten bevroren
piep ers toch worden verwerkt en in
bevroren toestand in de schilmachines
worde n gedaan. Als vlee s w erd en ve el
varke nspote n en Bkopp en gebruikt.
Zo ve el mogelijk we rd elke ke uken
één maal per w eek door de
Keurin gsdie nst van Wa ren
geco ntro leerd en werden de spijzen
daar bem on sterd en bacteriolo gisch
o nde rzoc ht. Eens w erd er op ve rzoek

van de bed rijfsleider melkpoeder
ge ke ur d . H et bleek mu izennesten en
ve el vlooien te bevatt en , zo dat 45 kg
melkp oed er als ondeugdelij k moest
worde n afgeke ur d. O vergeb leven
voedsel werd als veevoer verkocht,
maar vanaf 24 decembe r 194 ' mocht
dat niet meer. H et diende ter
beschikking te wo rde n gesteld van de
plaatselij ke instellingen van
w eld adighe id.
Tij de ns de oo rlog was het vervoeren
van goe deren altijd m oeilijk . Van alle
be nodigde producten moesten
voorrade n worden aangelegd, met
uitzon deri ng van verse groe nte, vlees
en vet. H et vet we rd betro kken van
de Ned . Z uivelce ntrale, het vlees via
de plaatselijke slagerso rganisaties en
de verse groe nte kwam van de firm a
G .W . Assink , Led eb oerstraat 52.

N ederla ndse Volksdienst
D e beoordeling w elke perso nen
mochten eten via de ce ntrale ke ukens
werd m .i.v. 1 december 194' 111

hand en geleg d van de Nederland se
Volk sdienst. D e aanvrage n we rde n o p
gro nd van het inko me n onderzocht.
D e tie n Ensch ed ese
buurtsch apsleid ers gave n ee n
ve rklaring af voor ee n pe riode van
vier weken . In het allereerste begin
w erd deze taak nog vervuld door de
afdeling Soc iale Zake n van de
gemeentelij ke secretarie. D e
N ederlandse Volk sdienst. me t haar
kantoor aan de Parkweg ' 0, was ee n
door de bezetter ingesteld instituu t,
dat moest zorge n voo r de sociale zo rg
en de gezo ndhei dszo rg. Aan de
slachto ffers van bombardemente n
w erden altij d een w eek lang gratis
bonnen voo r een warme maaltij d
afgegeven. Dit gebe ur de door de
N ed erlandse Volksdie nst(NVD)
vanuit één der lo kalen van het
G em eentelijk Lyceum. D e leiding
had de heerJ.H .H . Wevers die van
' 939 tot 194 ' (o pheffing
ge meente raad) raadslid was namen s
de N SB . To t directeur , m et ee n
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wee kloo n van f 55,- , w erd de toen
48-j arige J. G . Larru n ers ben oemd, die
oo k hoofd van de plaatselijk e
distrib utiekr ing was. H et overige
person eel we rd door de gemee nte (in
overleg met het R BVVO ) ee n
betrekk ing van tijdelijke aard op
arbeidscon tract aangeboden. D eze
mensen werden vooral gek ozen uit
een lijst van oo rlogsinvalide n en uit
de ove rhe idspersonee Isvo or zienin g.
Beslot en werd m.i .v. I mei 1942
Larnmers te verva nge n door de
direc te ur van het o penbaar slachthuis,
Dr. W . Luxw olda, die oo k ja renlang
hoofd was geweest van de crisislevensm idd elend ienst. De ze dienst gaf
in natura steun aan werklozen en
arm lastigen. O p 1S ok to ber 1943
we rd hij vervangen door J. Schoon
uit Velp, die o p zij n be ur t o p '5
december al wee r plaats moest maken
voor C. R ademaker. Uitein delij k
kwa m zelfs Luxwolda teru g in
functie .
O p 20 ja nuari 1946 ging de ke uken
aan de Oliemolensingel dicht. D ie
aan de Poolmansw eg was toen al in
gebruik bij een stalho ude rij.
In de tijd toen de nood he t hoogst
was, leverden de beide ke ukens per
dag ete n voor meer dan 20.000
personen . Vele handen w aren er
nodig om alles goe d te laten
ve rlope n. In die tijd w as er ongevee r
75 man personeel , aan de
Poolm answ eg o nder leidin g van H.
Klaassen . aan de singel zwa aide J. G.
Fortuin de scepte r. H et was niet altij d
gemakkelij k w erken . Meerder e malen
kw am het tijdens de grote
bombard ementen voor, dat men
zonder licht of water kwam te zitte n.
Desonda nks slaagde men er in de
gaste n te bedi en en .
D e voedselvoorziening verbeterde
gelukkig geleidelij k, m et het gevolg
dat de " hulp in nood " buiten de de ur
ko n w orden geze t.
Bronnen :
- G AE dossier ce nt rale k eu ken s
520 Ó t/m 52 12;

- Tubantia, 2/ 4 / 1<)·P ; 6/ S/ I<).p ; 12 /5 /1<)4 1;
- T II'l'IIISe/IC Co urant , 1811 / 1<)4Ó;

- Tric nekcns, G .M .T ., Voedsel 1'11 /iollger ;11
oor"~~s lijd 19-1 0- 19-15 ;

- Wi cgmJn. T ., E II.<e/lcdc 19-10 -19-15 ,
Enschede 1<)8 S.
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