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vijftig lijken, maar dat aantalliep één keer op tot honderdvijf-en-dertig.
Bij de begrafenissen werd gebruik gemaakt van honderd Z.g.wisselkisten
(kisten met een bodem die open scharnierde) welke na gebruik schoon-
gemaakt en ontsmet werden alvorens opnieuw te worden gebruikt. Het
bureau droeg zorg voor bijna drieduizend begrafenissen; het had vol-
doende personeel, want alle leden daarvan kregen bijvoeding uit de
centrale keukens en zij die in de Zuiderkerk werkzaam waren, ontvingen
bovendien elke week een half ons shag.

Dat er in de Zuiderkerk een rnorguewas ingericht, leidde in Amsterdam
tot vreemde geruchten: gezegd werd dat er honderden lijken waren
ingevroren en ook wel dat de bewakers er met buksen en ratels rondlie-
pen om de ratten te verjagen; gezegd werd voorts dat talrijke overledenen
in massagraven ter aarde waren besteld. Het hoofd van het nieuwe
gemeentelijke bureau achtte het, toen hij in '46 een verslag van het werk
van het bureau liet publiceren, 1 nuttig al die geruchten nog eens uitdruk-
kelijk tegen te spreken.

Wij houden het voor waarschijnlijk dat in de hongerwinter ook elders
dan in Amsterdam en Rotterdam gemeentelijke diensten bemoeienis
hebben gehad met het begraven van overledenen want de factoren die
er in die twee grootste gemeenten in het westen toe leidden dat de
overheid ingreep, moeten ook elders hun werking hebben doen voelen
en het was al met het oog op de volksgezondheid ongewenst dat lijken
al te lang boven de aarde bleven staan. Wij beschikken niet over gegevens
inzake dat ingrijpen elders - geen enkele historicus heeft ooit een
documentatie die kompleet is en in de hongerwinter werden bovendien
de rijen van het ambtenarenkorps zo gedund dat aan het vastleggen van
gegevens voor de latere verslaggeving veel ging ontbreken; de weinige
energie die men bezat, was nodig om het hoofd boven water te houden.

Zwarte markt

Op grond van de gegevens van A. J. A. C. van Delft gaven wij in het
voorafgaande al enkele voorbeelden van prijzen die in Amsterdam tij-
dens de hongerwinter werden gevraagd: eind oktober '44 voor een

1 (Gemeente Amsterdam, Gemeentelijk Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemde-
lingenverkeer) C. FeItkamp: De begrajenismoeilijkheden in 1945 teAmsterdam. Het opheffen
van de achterstand in het begraven door het Gemeentelijk Bureau voor Lijkbezorging.
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