HULP

DOOR

GEMEENTEN

sturen die vandaar (niet zonder grote moeilijkheden!) met in totaal ruim
ton aan levensmiddelen terugkeerde, 'bij een landbouwer die zijn
diensttijd gedurende de mobilisatiedagen van 1939-40 in Boskoop doorbracht, mocht', aldus het verslag van werkzaamheden van deze Voedingsraad, 'telkens de auto worden bijgeladen totdat ze geheel gevuld was."
Deze transporten vonden plaats met goedkeuring van de Voedselcommissaris voor Zuid-Holland (zijn bureau gaf dus de vervoervergunningen
af), maar de Voedingsraad mocht van het derde transport slechts de helft
en van het vierde tot en met achtste slechts een tiende deel voor eigen
uitdelingen behouden - de rest moest worden afgestaan aan de centrale
keukens te Gouda waar het voedsel werd gekookt dat in Boskoop werd
uitgedeeld aan diegenen die de gebruikelijke weekkaarten hadden gekocht. De kwaliteit van dat warme voedsel was overigens vaak bedroevend, 'meerdere malen (werd) voedselopgeschept dat, hoewel goedgekeurd voor de menselijke consumptie, door huisdieren werd geweigerd ", en in april moesten de weekkaarthouders 'soms genoegen nemen
met wat in lauw water ronddrijvende reepjes rode- of zuurkool' die 'bij
een gezin van zes personen een theekopje vulden'} - niettemin had bijna
twee-derde van de Boskoopse bevolking voor deze voedselverstrekking
de nodige bonnen ingeleverd en het nodige geld betaald. Aan de uitdelingen door de Voedingsraad zèlf kon een scherpe controle voorafgaan:
wie extra voedsel aanvroeg, deed dat op een formulier waarop hij moest
invullen wat hij nog aan zelfverzamelde levensmiddelen in huis had en
waarop hij verklaarde accoord te gaan met huiszoeking. Tot die controle
was besloten nadat zich gevallen hadden voorgedaan waarin personen
die nog eigen voorraden bezaten, toch een beroep op de Voedingsraad
hadden gedaan.'
In Zaandam kreeg de gemeentelijke organisatie, opgericht door de
burgemeester, de NSB'er H. Vitters (de NSB-wethouders waren omstreeks Dolle Dinsdag verdwenen), de naam van 'de Noodorganisatie'
en de vorm van een stichting. Het bedrijfsleven stelde er geld voor
beschikbaar (er werd ook een collecte voor gehouden), er werd een
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langs de wegen omhakken voorzover die niet alomgehakt
waren, en wees deze toe
aan hen die in het geheel geen brandstof meer hadden, en hij verdeelde ook enige
hoeveelheden
turf, briketten,
anthraciet
en olie die bij burgers in beslag waren
genomen;
ten behoeve van ca. zestig tbc-patiënten
tenslotte werd vis gevangen die
gebakken werd in slaolie welke door de Boskoopse illegaliteit ter beschikking was
gesteld.
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