HONGERWINTER

Eerder vermeldden wij dat de voor het westen des lands vitale
transporten der Centrale Rederij na hun hoopvol begin (een vervoer van
ruim 13200 ton in de week van 18 tot 25 december) spoedig verontrustend gingen dalen. Van 25 december tot 1 januari kwam 8300 ton aan
voedsel in Amsterdam aan, van I tot 8 januari 4700 ton, van 8 tot 15
januari 2 300 ton, van 15 tot 22 januari (lichte stijging!) 4800 ton, van 22
tot 29 januari welgeteld II3 ton (een katastrofale daling), van 29 januari
tot 5 februari 2000 ton, van 5 tot 12 februari 5 700 ton - verder willen
wij voorshands niet gaan, mede omdat in de week van 12 tot 19 februari
de eerste levensmiddelen over het Ijsselmeer werden vervoerd die afkomstig waren van het Zweedse Rode Kruis.
De cijfers welke wij in het voorafgaande weergaven, bepaalden voor
een flink deel de distributie in het westen des lands, niet alleen in januari
maar ook in een groot deel van februari (de situatie in maart en april
zullen wij, aangezien toen de internationale hulp een rol ging spelen, in
latere hoofdstukken behandelen), want het duurde vanzelfsprekend geruime tijd voordat bijvoorbeeld de 3 500 ton aardappelen die van 5 tot
12 februari Amsterdam bereikte, vandaar naar de andere steden in het
westen was vervoerd en de 1 400 ton aan granen en aardappelmeel moest
eerst naar de maalderijen worden getransporteerd en vervolgens als
broodmeel bij de bakkers rondgebracht voordat dezen brood konden
gaan bakken. Het totale vervoer in de acht weken van 18 tot 12 februari
'45 bedroeg 41 roo ton (daarvan bestond 3 r 200 ton uit aardappelen en
5900 ton uit granen en aardappelmeel), anders gezegd: wat de Centrale
Rederij volgens de plannen van Hirschfeld en Louwes in tweeweken had
moeten aanvoeren, voerde zij in werkelijkheid aan in acht. Daarbij
bevond zich gemiddeld per week nog geen 4000 ton aan aardappelen:
minder dan I kilo per hoofd van de bevolking, en aan granen en
aardappelmeel gemiddeld per week ruim 160 gram per hoofd van de
bevolking. Zeker, er waren ook nog voorraden aardappelen en grondstoffen voor de meelproductie in het westen maar de daling van het
vervoer over het Ijsselmeer bleef niet zonder effect. Trouwens, bij de
abattoirs werd in januari nauwelijks vee aangevoerd, de voorraden grutterswaren raakten uitgeput, de productie van jam en stroop kwam tot
stilstand en met de productie van gestandaardiseerde melk liep het in de
tweede helft van februari mis.
Eerder gaven wij overzichten van de gemiddelde rantsoenen in het
westen des lands in de vierwekelijkse perioden 1-28 oktober, 29 oktober-c j november en 26 november=z j december. In de twee daaropvolgende vierwekelijkse perioden: van 24 december tot 20 januari en van
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