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DE GEZONDHEIDS- EN VOEDINGSRAAD IN OORLOGSTIJD 

Enige algemene opmerkingen over taak en positie van de Gezondheidsraad 

De huidige Gezondheidsraad is een vast college van advies voor de regering, 
dat zijn wettelijke grondslag vindt in de Gezondheidswet van 1956 {Stb. 51). 
Zijn wettelijke taak is 'Onze Ministers voor te lichten over de stand der 
wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volks-
gezondheid'.' Hiertoe wordt in de praktijk ook de milieuhygiene begrepen. 
De Gezondheidsraad is in zoverre geen 'raad', dat hij nooit plenair 
bijeenkomt. De adviesaanvragen, die in thematiek sterk uiteenlopen en voor 
de beantwoording waarvan steeds weer andere deskundigheid vereist is, zijn 
niet geschikt om behandeld te worden in de omvangrijke Raad. Het 
werkelijke hart van de Raad wordt daarom gevormd door commissies, waar 
die kennis en deskundigheid door de voorzitter wordt samengebracht, die 
voor het tot stand brengen van een verantwoord advies noodzakelijk is. 
De adviezen van de commissies worden via de voorzitter van de Raad aan de 
minister aangeboden. Mocht de voorzitter bezwaren hebben tegen de inhoud 
van een advies, dan kan hij deze aan de minister kenbaar maken.' Deze 
bevoegdheid brengt met zich mee, dat de voorzitter over alle uitgebrachte 
adviezen een oordeel moet kunnen vormen. Omdat het samenstellen en 
instellen van de commissies voorrechten zijn die exclusief zijn voorbehouden 
aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, spreekt het voor zich dat een 
zware taak op zijn schouders rust. 

De geschiedenis van de Gezondheidsraad gaat terug tot 1 augustus 1902, 
toen, op grond van de Gezondheidswet van 1901 {Stb. 157), de Centrale 
Gezondheidsraad in het leven werd geroepen. De Centrale Gezondheidsraad 
trad niet alleen als adviescollege op, maar was ook het leidinggevende orgaan 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
Bij de tweede Gezondheidswet van deze eeuw,die van 19\9{Stb. 784), werd de 
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1. Wei van 18 januari 1956. Sib. 51, houdendc nieuwc wellelijke voorschriften met 
betrekking tot de orgunisatie van de zorg voor de volksgezondheid, artikel 22. In de wettekst 
wordt gesproken van "Onze Ministers", aangezien de Raad door tussenkomst van de 
verantwoordelijke bewindsman of -vrouw, sinds november 1982 is dit de minister van 
WVC, ook geroepen kan worden andere ministers van advies te dienen. 

2. /fc/(/t'm, artikel 31. 
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Centrale Gezondheidsraad omgevormd tot de Gezondheidsraad. Dit college 
werd buiten het Staatstoezicht op de Volksgezondheid geplaatst en zou alleen 
nog een adviserende taak hebben. Aan de Raad werden zowel weten-
schappelijke als maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de 
volksgezondheid voorgelegd. De Gezondheidswet van 1956 zou de taak van 
de Gezondheidsraad beperken tot het wetenschappelijk adviesterrein. Maat
schappelijke vraagstukken worden sindsdien voorgelegd aan de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid, sinds 1982 Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid geheten. 

De consequenties van de Duitse bezetting voor de Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad verkeerde aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog in een zeer moeilijke positie. In het interbellum had de overheid fors 
bezuinigd op het budget van de Raad. De begroting was gedaald van ruim 
/ 120,000,— in 1923 tot nog geen / 14.000,— in 1937. Door krachtdadig 
optreden van voorzitter dr. N.M. Josephus Jitta wist de Gezondheidsraad op 
het nippertje de bezuinigingen te overleven. Hij maakte van de voorzitters-
functie een ereambt en ontsloeg ruim de helft van zijn personeel. 
Op 1 januari 1940 trad de inmiddels 81-jarige Jitta, die ruim twintig jaar 
full-time voorzitter van de (Centrale) Gezondheidsraad was geweest, af. De 
problemen voor de Raad werden nu alleen nog maar groter, omdat de 
minister er niet in slaagde in de vacature te voorzien. Uiteindelijk toonde de 
66-jarige dr. L.C. Kersbergen, een oud-voorzitter van de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zich op 26 april 1940 bereid 
tegen een kleine onkostenvergoeding voor een dag per week de voor-
zittershamer in handen te nemen.' Twee weken later toen de Duitsers ons land 
binnenvielen, waren bij de Raad werkzaam een kersverse part-time voorzitter 
en een vijftal ambtenaren, te weten een referendaris, twee schrijfsters, een 
bode en een loopjongen''. 

De Duitse bezetters hadden voor de Gezondheidsraad nieuwe onaangename 
verrassingen in petto. Zo moesten de Joden van de ledenlijst worden 
afgevoerd.' Van hun deskundigheid kon Kersbergen geen gebruik meer 
maken. Een ander dieptepunt vormde de benoeming in 1942 van de NSB-er 
dr. P.O. Bruyning tot directeur-generaal van de Volksgezondheid. Hij werd 

3. 'Beknopt verslag van de werkzaamheden vande Gezondheidsraad over het jaar 1940', 
Verslagen en Mededeelingen beireffende de Volksgezondheid(\94\) 1133-1153, m.n. 1133. 

4. Verslagen en Mededeelingen beireffende de Volksgezondheid (1940) 31. 
5. Mede hierdoor licp het ledental van de Gezondheidsraad in de Tweede Wereldoorlog 

terug van 67 naar 41. Andere oorzaken van dit ledenverlies waren het 'ontslag' van een 
aantal ambtshalve leden en het niet opvuUen van de 'vacatures'. Overigens werden alle 
overheidsorganen door deze antisemitische maatregel getroffen. 
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ambtshalve lid van de Gezondheidsraad en maakte regelmatig gebruik van 
zijn bevoegdheid om vergaderingen van commissies bij te wonen. Zijn invloed 
op het doen en laten van de Raad was echter gering.' 
De Gezondheidsraad ondernam in de Tweede Wereldoorlog nauwelijks 
initiatieven. Dit had enerzijds te maken met het reeds geconstateerde feit dat 
de Raad aan het eind van het interbellum op sterven na dood was. Anderzijds 
stimuleerden de nieuwe politieke verhoudingen de deskundigen niet om als 
raadgever van de autoriteiten op te treden. Voorzitter Kersbergen formuleer-
de het in het jaarverslag van 1944 als volgt: 

Evenmin moedigde de onzekere toestand op elk gebied aan tot het entameren van het 
een of andere onderwerp. Dit lag niet daaraan, dat deze er niet waren, maarde neiging 
van bepaalde groepen om zich hiermede ook bezig te houden en de begrijpelijke neiging 
dezerzijds om zo weinig mogelijk contakt met deze personen en groepen te hebben, 
maakte dat weinig vergaderingen werden gehouden."' 

De gang van zaken in de vlak na de bezetting opgerichte 'Commissie inzake 
den psychischen invloed der tegenwoordige tijdsomstandigheden' illustreert 
deze ontwikkeling het best. Toen duidelijk werd dat de Duitsers en de aan de 
NSB gelieerde artsenorganisatie Medisch Front zich met deze materie wilden 
bemoeien, stopte de commissie abrupt met haar werkzaamheden.* 
Ook andere commissies beeindigden in de loop van de oorlog hun activiteiten. 
Het was dan ook niet zonder reden dat de leider van het Medisch Front, dr. 
Koenraad Keyer, in September 1942 concludeerde dat de Gezondheidsraad 
'practisch impotent geworden' is, 'al was het alleen maar, omdat het 
meerendeel der leden van deze Gezondheidsraad bovenmate anti-nationaal-
socialistisch is'.'̂  
De Commissie inzake de voeding volgde bovenstaande ontwikkelingen niet. 
Integendeel, aan haar talrijke activiteiten ontleent dit artikel zijn be-
staansrecht. 

6. Op het moment dat Bruyning lid werd van de Gezondheidsraad, was in feite alleen de 
Commissie inzake de voeding aetief. Dr. M. van Eekelen en prof. dr. C. den Hartog, 
oud-leden van deze commissie, deelden cind 1988 desgevraagd mede. dat Bruyning als een 
pottekijker werd begroet en volstrekt werd genegeerd. Dit beeld wordt bevestigd door de 
notulen van de vergaderingen van de commissie (zie hiervoor Archief Gezondheidsraad 
(oud), nr. 995. 

7. 'Jaarverslag van de Gezondheidsraad over 1944-1945'. Verslagen en Mededelingen 
beireffende de Volksgezondheid (1947) 329-353, m.n. 329. 

8. 'Beknopt verslag vande werkzaamheden vande Gezondheidsraad over het jaar 1946', 
Verslagen en Mededelingen beireffende de Volksgezondheid {1948) 999-1016, m.n. 1002. 

9. Volksgezondheid. Orgaan van Medisch front 2 (1942) nr. 16, 21. 
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De werkzaamheden van de Gezondheidsraad annex Voedingsraad 

1. Inleiding 

In de Tweede Wereldoorlog bracht de Gezondheidsraad honderdelf 
adviezen uit. Daarvan was ruim zeventig procent afkomstig van de Com
missie inzake de voeding.'" De overige adviezen verschenen vooral in de eerste 
oorlogsjaren en hadden onder meer betrekking op de preventie en bestrijding 
van ziekten (difterie, geslachtsziekten, malaria, pokken, reuma, struma, 
tuberculose en tyfus), farmaceutische aangelegenheden, en de invloed van de 
oorlogsomstandigheden op de geestelijke volksgezondheid. Deze onderwer-
pen zuUen in dit artikel onbesproken blijven. 
De Commissie inzake de voeding was bij toeval bij de Gezondheidsraad 
ondergebracht. Voor de Tweede Wereldoorlog was er al op hoog publiek 
niveau onderhandeld om een adviescollege op het terrein van de voeding op te 
richten. Deze besprekingen waren in een vergevorderd stadium toen de 
Duitsers ons land binnenvielen.'' Directeur-generaal dr. C. van den Berg en 
geneeskundig hoofdinspecteur dr. C. Banning'^ zagen de noodzaak in dat 
juist in oorlogstijd een adviescollege op het gebied van de voeding grote 
waarde kon hebben. De oprichting van een dergelijk orgaan kon echter 
zonder Duitse toestemming en invloed niet meer plaatsvinden. Daarom werd 
een beroep gedaan op Kersbergen om van zijn bevoegdheid gebruik te maken 
een commissie uit de Gezondheidsraad te installeren, die zich met voedings-
vraagstukken zou moeten gaan bezighouden. Kersbergen stemde hiermee in 
en stelde binnen een week een commissie samen waarin hij zeventien des
kundigen op het terrein van de voeding bijeenbracht." Reeds op 22 mei 1940 

10. Het belangvandeCommissieinzakede voeding blijkt ook uit het feit dat zij91 maal 
en de overige commissie uit de Gezondheidsraad slechts 37 maal gedurende de oorlog 
bijeen zijn gekomen. 

11. C. den Hartog. 'Tien jaren Voedingsraad', Voeding 11 (1950) 199-215, m.n. 199. 
12. Van den Berg werd in 1942 door de Duitsers ontslagen en enkele maanden later 

opgevolgddoorde NSB-er Bruyning. Banning wilde zich solidairverklarcn met zijn vriend 
Van den Berg en overwoog af te treden. De voormalige directeur-generaal bracht hem 
echter van dit idee af. H.C. van der Hoeven, Ziekenfondsen en de Duitse bezetting. De 
werkelijkheid over het Ziekenfondsenbesluii 1941 ('s-Gravenhage 1989) 71-72. 

13. C. van den Berg 'Over het ontstaan van de voedingsorganisatie T.N.O. en van de 
Voedingsraad en over het werk van deze laatste gedurende de bezetting', Voeding 26 (1965) 
299-309, m.n. 302-303. Behalve voorzitter Kersbergen, hoofdinspecteur Banning en direc
teur-generaal Van den Berg werden onder meer in de commissie benoemd: dr. ir. M.J.L. 
Dols, hoofd bureau voedingszaken van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; dr. M. van Eekelen. directeur van het Centraal Instituut voor Voedingsonder-
zoek TNO; dr. A. ten Bokkel Huinink, hoogleraar in de kindergeneeskunde; dr. B.C.P. 
.lansen, hoogleraar in de fysiologische chemie en directeur van het Nederlands Instituut 
voor Volksvoeding; prof. dr. H.R. Kruyt, voorzitter van de voedingsorganisatie TNO; dr. 
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werd de eerste vergadering belegd. De commissie werd al snel Voedingsraad 
genoemd en zou in 1954 uitgroeien tot een zelfstandig college.'" 
De adviezen die de Voedingsraad in de oorlog uitbracht waren voornamelijk 
gericht aan de directeur-generaal van de Voedselvoorziening dr. ir. S.L. 
Louwes." Louwes was in de Tweede Wereldoorlog heer en meester op het 
terrein van de voedselvoorziening. Met onder andere de adviezen van de 
Voedingsraad in de hand wist hij de Duitse autoriteiten ervan te overtuigen 
bepaalde aanbevelingen op te volgen. De rol die Louwes heeft gespeeld komt 
uitgebreid ter sprake in de dissertatie van G.M.T. Trienekens. Daarin wordt 
tevens uitvoerig stilgestaan bij de voedselvoorziening in ons land en de door 
de autoriteiten genomen maatregelen om ondervoeding te voorkomen.'* 

2. De doelstellingen 

Op de eerste vergadering van de Voedingsraad werd een 'Nota van 
voorbereiding' besproken, die door Van den Berg was opgesteld. Hij achtte 
het een taak van de overheid om voor voldoende levensmiddelen te zorgen, 
voorlichting te geven over de voedselbereiding, toezicht te houden op de 
deugdelijkheid van levensmiddelen, wetenschappelijk voedingsonderzoek te 
verrichten, en de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de 
voedingsloestand van de bevolking. 
Verschillende organisaties zouden de overheid hierbij behulpzaam moeten 
zijn. De Voedingsraad diende in de ogen van de directeur-generaal 'alle 
onderdelen van de Overheidszorg voor de volksvoeding (...) samen te 
brengen. Deze Raad zou van de verschillende onderdeelen informaties 
ontvangen, zou moeten trachten het geheele probleem der volksvoeding te 
overzien en aan de verschillende (...) instanties (distributie, toezicht, voor
lichting en onderzoek) de in het belang van de Volksgezondheid noodige 
richtlijnen moeten geven. Hij zou voorts belast moeten zijn met het 
voortdurend waken over den voedingsloestand der bevolking, het verzamelen 
van hetgeen door anderen op dit gebied wordt onderzocht en het daarnaasl 
zoo noodig zelf doen van onderzoekingen naar den voedingsloestand'. De 

C D . de Langen. hoogleraar in de interne geneeskunde; en dr. J. Alingh Prins. voorzitter 
van de Centrale Organisatie TNO. 

14. Dit naar aanlciding van het in wcrking treden vande Wet van 23 Juni 1952 (Stb. 350). 
15. De overige adviezen werden aangeboden aan de secretaris-generaal van het 

departement van Sociale Zaken, in feite de onder Duitse bevelen opererend plaatsvervan-
gend minister. 

16. G..M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945 
(Utrecht 1985). 
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plannen van Van den Berg werden zonder veel discussies lot leidraad van de 
werkzaamheden van de Voedingsraad aanvaard." 

3. De Centrale Keukens 

In de zomer van 1940 drong de Raad aan op het op ruime schaal verstrekken 
van goedkope, voedzame maaltijden door Centrale Keukens. Vanaf oklober 
1940, toen de eerste Centrale Keukens in gebruik werden gesleld, oefende de 
Raad een grote invloed uit op de samenstelling van de menu's. Daarnaasl 
werd het keukenpersoneel gei'nformeerd over de meest geschikle bereidings-
wijze en werd toezicht uitgeoefend op de hygiene in de Keukens.'* 
De maaltijden van de Centrale Keukens, die beneden de kostprijs werden 
aangeboden, waren bedoeld voor de minder draagkrachligen. Het calorieen-
gehalle van de maaltijden was driemaal zo hoog als waar de ingeleverde 
voedingsbonnen recht op gaven." De Centrale Keukens werden vanaf 1941 
ook ingezet om aan grote groepen arbeiders zogenoemde 'bonloze bij-
voeding' te verstrekken. Dagelijks werden gemiddeld 450.000 arbeiders door 
de 140 Centrale Keukens extra gevoed.^" In de hongerwinter draaiden de 
Centrale Keukens op voile loeren. Een groot deel van de bevolking kon 
hierdoor op 5 mei 1945 de bevrijders begroelen.'' 
Behalve de Centrale Keukens stonden ook andere vormen van groepsvoeding 
in de belangstelling bij de Commissie inzake de voeding. Zo stelde zij de 
richtlijnen op voor de maaltijden die in gevangenissen, werkkampen en 
gestichlen werden verslrekt, en bestookle zij de autoriteiten met adviezen om 
schoolkinderen van extra voedsel en melk te voorzien. 

4. De distributie van ziekenvoedsel 

Een van de belangrijkste activiteiten van de Voedingsraad was het ontwerpen 
van een regeling voor de distributie van ziekenvoedsel, waardoor patienten, 
of zij nu in ziekenhuizen of thuis werden verpleegd, recht op extra voedsel 
kregen. De commissieleden stelden in het najaar van 1940 een zogenoemd 
'ziekenvoedselboekje' samen, waarin de hoeveelheden werden opgesomd die 

17. 'Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Gezondheidsraad over het jaar 
1940', 1141-1143. 

18. Ibidem, 1149. 
19. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. 213. 
20. M.J.L. Dols en D.J.A.M. van Arcken, 'De voedselvoorziening in Nederland tijdens 

enonmiddellijknadenTweedenWereldoorlogl940-l945',^'oe(/w^ 6 (1944-1946) 194-207, 
m.n. 197. 

21. Trienekens, Tussen ons volk en de honger, 381. 
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bij de verschillende ziekten bovenop het rantsoen verkregen konden wor
den.--
Aanvankelijk acceptcerden de Duitsers zonder problemen de regeling. Zij 
gingen ervan uit dat een half procent van dc totale hoeveelheid voedsel aan de 
ziekenvoedselregeling zou worden besteed. In 1942 bleek dil echter al vier 
procent te zijn. De Duitsers dreigden met halvering van de extra rantsoenen 
aan de ihuisverpleegden. Zij zwichtlen echter voor het tegenargument van de 
Voedingsraad dat voor een vierlal ziekten de toewijzingen in Duilsland hoger 
waren.'' In ruil hiervoor werden de arisen in een circulaire verzocht 
voorzichtig met de regeling om te springen. 
In januari 1943 wenslen de bezetters de extra rantsoenen aan de ziekenhuizen 
te halveren. Ook nu besloten de Duitse autoriteiten de proteslen te honoreren 
en de regeling te handhaven. Dit echter wel onder de voorwaarde dat 'de 
toewijzingen, voor welk voedingsartikel dan ook, niet omhoog zouden 
worden gebrachl, als de rantsoeneering der burgerbevolking omhoog zou 
gaan'. Hiermee stemden de Voedingsraad en het Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd in 'mils de ziekenhuistoewijzingen niet 
omlaag zouden worden gebrachl, als het rantsoen der burgers daalde'. Ook 
dit voorstel bleek voor de Duitsers acceptabel. 
Tot de hongerwinter konden de extra voedelleveranties aan ziekenhuizen 
doorgang vinden. In december 1944 zetten dc Duitsers definilief het mes in de 
regeling: de rantsoenen voor suiker en boter werden gehalveerd en die van 
melk sterk verlaagd.''' De leveranties aan de ihuisverpleegden waren al eerder 
gekortwiekt. In het voorjaar van 1944 dreigden de Duitsers vanwege de 
toenemende voedselschaarsle de regeling in te trekken, lenzij er draslisch 
werd bezuinigd. De Voedingsraad zag zich verplicht een bezuinigingsplan op 
te slellen, dat bekendheid heeft gekregen onder de naam 'extra rantsoenen 
voor zieken bij noodloesiand'. Volgens dil plan werden de ihuisverpleegden 
in twee groepen onderverdeeld. De eerste groep bevatle de patienten die voor 
de extra rantsoenen in aanmerking moesten blijven komen. Tot deze groep 
behoorden personen met door tumoren of neurologische aandoeningen 
veroorzaakle kauw- en slikstoornissen, tuberculose, maagbloedingen, zeer 
ernslige maag- en darmsloornissen en diabetici. Alle andere patienten vielen 
in de tweede groep, hetgeen belekende dat zij onder de noodloesiand niet 
meer op extra voedsel konden rekenen. In november 1944 werd de gevreesde 

22. Regeling van de distributie van ziekenvoedsel. i'itgegeven door den Voedingsraad (/..\>\. 
1940). 

23. C. Banning, 'Voeding en voedingsloestand'. In: 1. Boerema (red.). Medische 
ervaringen in Nederland tijdens de bezetting 1940-1945 (Groningen 1947) 17-42. m.n. 22. 

24. Ibidem, 19. 
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noodloesiand afgekondigd. De ziekenvoedselregeling, die ruim vier jaar had 
beslaan, behoorde definilief tot het verleden.-^ 

5. De vitaminevoorziening 

In verschilende rapporten adviseerde een subcommissie uit de Voedingsraad 
hoe de vitaminevoorziening op peil kon worden gehouden. Zij stelde voor 
aardappels, de belangrijkste vitamine C-bron, niet meer te schillen, koken, 
bakken, stampen of stoven, omdat door vermenging met luchl koslbaar 
vitamine C verloren zou gaan. Verder drong zij aan op het drogen van 
groenten (ten einde een winlervoorraad aan te kunnen leggen), tomaten op 
een zodanige wijze te conserveren dat geen vilaminen verloren zouden gaan, 
en acht te slaan op vitaminerijke produkten als rozebollels, zwarle bessen, 
frambozen en aardbeien. 
Ondanks deze adviezen onlstond in de loop van de oorlog een groot tekort 
aan vitamine C. De belangrijkste oorzaak was het feit dat de import van 
zuidvruchten nagenoeg stil kwam te liggen. De deskundigen vonden het 
noodzakelijk dat aan kinderen en zwangeren vitamine C-labletten zouden 
worden verslrekt.'* Na langdurige onderhandelingen toonde firma La Roche 
uit Zwitserland zich in 1942 bereid 130 miljoen vitamine C-labletten naar 
Nedeland te exporleren. De Voedingsraad stelde een dislributieplan op. De 
regeling werd in 1943 en 1944 herhaald en werd een groot succes. De Raad 
kon echter niet voorkomen dat op gezag van de Duitsers naasl kinderen en 
zwangeren ook arbeiders voor de tabletten in aanmerking kwamen. 

6. De Voedingsraad beweegt zich op politiek terrein 

In 1943 lanceerden de bezetters hel voorstel stamkaarlen van personen die 
waren vrijgesteld van tewerkslelling in Duilsland van een slempel te voorzien. 
Met de stamkaari konden onder meer de distribuliebescheiden worden 
afgehaald. De maatregel was bedoeld om het verzet tegen het werken in 
Duilsland te breken. 
Op initiatief van prof. dr. C D . de Langen besprak de Voedingsraad op 27 mei 
1943 dit voorstel. Dil lot ongenoegen van Bruyning, die van mening was dat 
de Raad zich niet met politieke aangelegenheden moest inlalen. De directeur-
generaal slond echter niet alleen in zijn kritiek en de vergadering besloot na 
een korte discussie het Duitse plan van een negalief advies te voorzien.^" 

25. Ibidem, 22. 
26. 'Beknopt verslag van de werkzaamheden van den Gezondheidsraad over het jaar 

1941', Verslagen en Mededeelingen beireffende de Volksgezondheid (1942) 637-660, m.n. 
656. 

27. Dols en Van Arcken. 'De voedselvoorziening in Nederland'. 197. 
28. Archie/' Gezondheidsraad (oud), nr. 995. 'Notulen vergadering Voedingsraad d.d. 

27-5-1943'. 
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In zijn advies wees de Voedingsraad op de ernslige gevolgen die de 
maatregel voor de voedingsloestand in de getroffen gezinnen zou hebben: 

Immers, wordt deze maatregel ingevoerd, dan zal een aantal arbeiders verstoken blijven 
van de mogelijkheid zich op regelmatige en weltige wijze levensmiddelen te verschaffen. 
Oogenschijniijk treft dit alleen henzelf. Om begrijpelijke redenen zullen zij echter loch 
van voedsel voorzien worden en wel ten koste van hunne familie, vrouwen en kinderen, 
die daardoor bij de reeds onvoldoende geachie voeding in een bedenkelijken toestand 
van ondervoeding zullen geraken. Er zullen uit den maatregel dus hoogst ernstige 
gevolgen voortvloeien voor de volksgezondheid, die nimmer in de bedoeling van de 
ontwerpers kunnen hebben gelegen.' 

Bovendien wees de Raad op het feit dat invoering van dil plan tot een toename 
van 'den afkeurenswaardigen zwarten handel' zou leiden.''* 

7. Het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad 

In januari 1941 richtte de Voedingsraad een Voorlichtingsbureau op dat zorg 
moest dragen voor de coordinaiie van de voedingsvoorlichling. Het Bureau 
stelde persberichten en folders samen waarin de huisvrouwen werd geleerd 
hoe met het beschikbare voedsel een zo voedzaam mogelijke maallijd kon 
worden samengesteld. Daarnaasl beschikle het Voorlichtingsbureau over een 
aantal winkels waar demonslraties en kooklessen werden gegeven. Bovendien 
organiseerde zij tentoonstellingen waar het gebruik van onbekende maar 
voedzame voedingsmiddelen onder de aandachl van de bevolking werd 
gebrachl. In 1941 vonden er elf tentoonstellingen plaats die door maar liefst 
145.000 mensen werden bezocht. Ook radio en bioscoop werden voor de 
propaganda van het Bureau gebruikt. Een andere belangrijke taak van het 
Voorlichtingsbureau was hel in samenwerking met het Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd samenstellen van de menu's voor de 
Centrale Keukens.'" 
Al deze activiteiten werden gecoordineerd door de directeur van hel 
Voorlichtingsbureau, die ook lid was van de Voedingsraad. In het najaar van 
1940 beraadslaagde de Voedingsraad over de vraag wie deze voor de 
werkzaamheden van de Voedingsraad uiterst belangrijke funclie zou moeten 
innemen. Er was een groot probleem: de deskundige op het terrein van de 
voedingsvoorlichling was een NSB-er, namelijk de hoofdredacteur van het 
tijdschrift Voeding dr. E.G. van 't Hoog. Hij toonde interesse in het 
directeurschap. De leden van de Voedingsraad wensten echter op zo'n 
belangrijke post voor hel functioneren van de Raad geen NSB-er benoemd te 

29. Ibidem, nr. 1094. 'Advies Voedingsraad d.d. 21-6-1943'. 
.30. 'Beknopt verslag van dc werkzaamheden van de Gezondheidsraad over het jaar 

1941'. 650-654. In 1944 kreeg het Voorlichtingsbureau dc beschikking over een proef-
keuken waar nieuwe voedingsmiddelen werden gettKtst. 
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zien. Zij schoven de op dat moment nauwelijks bekende 35-jarige huisaris dr. 
C. den Hartog naar voren, die in januari 1941 in de funclie van inspecteur in 
algemene dienst lot directeur van het Voorlichtingsbureau werd benoemd. 
Van 't Hoog protesleerde tegen deze gang van zaken en sprak van een 
anti-Duilse daad. De Duitse autoriteiten wensten echter geen moeilijkheden 
met de voedingsdeskundigen en gingen met de verrassende benoeming 
akkoord.^' 

8. De hongerwinter 

De mislukte doorbraakpoging van de geallieerden in September 1944 bracht 
de voedselvoorziening in groot gevaar. De bevolking van de Randstad, vaak 
verstoken van eleclriciteit, gas, zeep en onvoldoende gekleed, diende onder 
barre weeromslandigheden hongertochten te ondernemen om de maallijd 
van suikerbieten, tulpenboUen en brood van zeer slechle kwaliteit aan te 
vullen. Vele duizenden mensen bezweken onder de honger. 
Voor een inslanlie als de Voedingsraad was hel wrang om te moeten 
aanschouwen hoe de gedane arbeid als een kaartenhuis ineenstortie. Door de 
spoorwegslaking konden alleen de in Den Haag woonachtige leden de 
vergaderingen nog bijwonen. Er viel echter nog maar weinig werk te 
verrichten. Veel verder dan de conslalering dat de rantsoenen weer waren 
gedaald kwam men niet. 
Toch kon de Voedingsraad zich ook tijdens de hongerwinter nutlig maken. 
De commissieleden leslten namelijk de 'lekkernijen' die in de proefkeuken 
van het Voorlichtingsbureau werden bereid. Den Hartog serveerde on-
gezuiverde raapolie, suikerbieten, aardappelplakmeel, dahliaknollen. tul
penboUen, tarweglulen en koolzaadschroot. De Raad stelde een aantal 
recepten op en gaf de Centrale Keukens in overweging aardappelplakmeel, 
dat onder normale omstandigheden voor de aanmaak van behangsel werd 
gebruikt, als bindmiddel in te zetten. De dahliaknollen waren in de smaak 
gevallen bij de commissieleden. Aan het Rijksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd werden in maart 1945 recepten afgeleverd voor 
dahliaknollensoep; gekookte en gebakken dahliaknollen; dahliaknollen met 
een zure of pikante saus; slaaljes, sloofpot of stamppol van dahliaknollen.^^ 
De voedingswaarde van dahliaknollen was gering, maar dat was van generlei 
waarde toen de hongerwinter op zijn hoogtepuni was. 

31. Mondelinge mededelingen van dr. M. van Eekelen en prof. dr. C. den Hartog; 
Archief Gezondheidsraad (oud). nr. 995. 'Notulen vergaderingen Voedingsraad d.d. 16-10-
1940 lot en met 21-1-1941'. 

32, Overzicht proeven, gedaan in proefkeuken Voorlichtingsbureau vande Voedingsraad in 
1945 {z.p\. 1945). 



238 

Naheschouwing 

Rust en orde in het zo strategisch gelegen Nederland was voor de Duitse 
bezetters van groot belang. Zij wensten daarom het hoge peil van de 
volksgezondheid dat zij in Nederland aantroffen te handhaven en zo weinig 
mogelijk te morrelen aan het vooroorlogse volksgezondheidsbeleid. Deze 
opstelling bood een organisatie als de Gezondheidsraad de gelegenheid zijn 
activiteiten in enigszins aangepaste vorm voorl te zetten. 
De Commissie inzake de voeding bepaalde de werkzaamheden van de 
Gezondheidsraad in de Tweede Wereldoorlog. In de adviezen van deze 
commissie, al snel Voedingsraad genoemd, slond de positie van de meest 
bedreigde bevolkingsgroepen centraal. In samenwerking met het Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en de directeur-generaal van de 
Voedselvoorziening Louwes, ontwierp de Raad een aantal gunstige re-
gelingen voor de bevolking. Onder meer zieken, kinderen, zwangeren en 
minder draagkrachligen konden rekenen op sleun in de vorm van extra 
rantsoenen of voedzame maaltijden van de Centrale Keukens. Louwes wist in 
een groot aantal gevallen de Duitsers te overtuigen van het belang van de 
voorgestelde maatregelen. Ook de Duitse autoriteiten stonden een goed 
georganiseerde voedselvoorziening in het bezeite Nederlandse gebied voor 
ogen. Voedselschaarsle moest worden voorkomen. Hoewel de situalie in de 
loop van de oorlog verslechterde, kan er tot September 1944 niet van een 
noodsitualie worden gesproken. Toen hel oorlogsfroni Nederland naderde en 
hel fascislische bewind stuiptrekkingen begon te vertonen, ontstond alsnog 
hongersnood in vooral Wesl-Nederland. Ook de rol van de Voedingsraad was 
toen vrijwel uitgespeeld. 

SUMMARY 

The Health Council and Nutrition Council in wartime 

The Health Council, founded in 1902. is an independent body which advises the 
government on the state of scientific knowledge in health matters and related environ
mental problems. In the 19.̂ 0s the Health Council experienced major retrenchments. In 
1940, when the Germans invaded The Netherlands, only chairman Dr. L.C. Kersbergen 
and five Council officials remained in service. For this reason the Council was not able to 
involve itself much in health matters, while the new political situation meant thai it was 
difficult to advise the authorities. Most committees were wound up during the war. The 
Committee advising on nutrition, founded immediately after the occupation of The 
Netherlands, was an exception. Soon re-named the Nutrition Council, it became in 1954 an 
independent body. During the occupation the Nutrition Council took the side of the most 
vulnerable in society. The Council draw up regulations, by which patients, children, 
pregnant women and the poor could count on support in the shape of extra rations and 
nutritive meals provided by the Central Kitchens. In spite of the fact that the Nutrition 
Council's recommendations were drastic, the authorities followed up a great number of 
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them. The Germans were above all interested in maintaining law and order in the 
strategically situated Netherlands. Malnutrition must therefore be prevented. The author
ities succeeded until September 1944 in implementing this plan. However, when the 
trontlines closed in on The Netherlands famine broke out. This also marked the end of the 
role of the Nutrition Council. 


