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Op�16�november�1918�schreef�Haspengouws�voorman�van�de�Bel-

gische�Werkliedenpartij,� Joseph�Wauters,�een�brief�aan�de�koning.�

Hij�was�juist�in�Loppem�op�audiëntie�gegaan.�Hij�schreef�dat�de�pri-

oriteit�in�het�bevrijde�België�de�verbetering�van�de�voeding,�het�ver-

lagen� van� de� prijzen� en� de� bestraf�ng� van� de� woekeraars� was1.�

Deze� aanbeveling� bleef� geen� dode� letter,� maar� vormde� de� spil�

van� het�beleid� van� de� eerste� naoorlogse� regering.� Deze� interven-

tie�wordt�in�de�Belgische�historiogra�e�echter�veeleer�als�bijkomstig�

of� zelfs� als� vanzelfsprekend� geëvalueerd.�Ze� wordt�ondergeschikt�

aan�de�zogenaamde�échte�politieke�kwesties�van�de�periode,�zoals�

het�algemeen�enkelvoudig�stemrecht�voor�mannen,�of�het�Vlaamse�

minimumprogramma.�Uit�de�bronnen�blijkt�echter�dat�broodprijzen�

hoog�op�de�ministerraad�geagendeerd�stonden,�vlees-�en�boterkwes-

ties� prominent�op�de�voorpagina�s�van�kranten� �gureerden� en� dat�

woekerprijzen�tot�lange�parlementaire�debatten�leidden.�Het�voed-

selvraagstuk�verdient�dus�een�veel�prominentere�plek�in�de�Belgi-

sche�politieke�geschiedenis�van�het�interbellum.



Vernieuwend�WOI-onderzoek�van�de�laatste�decen-

nia�heeft� aangetoond� dat� een� gebrekkige� voedsel-

voorziening�van�het� thuisfront� funest�kon�zijn� voor�

de� legitimiteit� van� politieke� elites2.� In� België� is� de�

omgekeerde� relatie� aangetoond.� De� werken� van�

het� Nationaal� Hulp-� en� Voedingscomité� (NHVC)�

zouden� ervoor� gezorgd� hebben� dat� de� Belgische�

elites�relatief�ongeschonden�uit�de�oorlog�kwamen3.�

Veel�meer�argwaan�heerste�er� in�het�bevrijde� land�

ten�aanzien�van�de�Belgische�regering�die�de�oorlog�

in�Le�Havre�had�doorgebracht.�Historici�hebben�er�

daarom�op�gewezen�dat�pas�na�het�verdwijnen�van�

de�Duitse�bezetter�de�echte��legitimiteitstest��van�het�

Belgisch�bestel�zou�plaatsvinden4.

De� penibele� voedselsituatie� vormde� bovendien�

een�serieuze�bedreiging�voor�de�nationale��Gods-

vrede�.�Hoewel�de� Belgische� natie�moreel� onge-

twijfeld� versterkt� uit� de� oorlog� kwam,� kon� men�

van�Belgische�vaandels�niet�eten.�Ressentimenten�

van�stedelingen�t.a.v.�de�boeren�waren�bovendien�

bijzonder� virulent.� Ze� beschuldigden� de� boeren�

gepro�teerd� te� hebben� van� de� oorlogssituatie�

door�de�voorraden�kunstmatig�schaars�te�houden.�

De� gevoerde� voedselpolitiek�was� in� die� zin� niet�

alleen� een� kwestie� van� een� adequate� voedsel-

voorziening.� Het� betrof� ook� de� adressering� van�
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een�zekere�vraag�naar�rechtvaardigheid�die�voor-

namelijk�geuit�werd�door�de�stedelijke�bevolking.

In� zijn� pioniersartikel� over� de� achttiende-eeuwse�

voedselrellen� in�Engeland,�toonde�Brits�sociaal�his-

toricus� Edward�Palmer�Thompson� al� aan�dat�voed-

selpolitiek�niet�louter�een�kwestie�was�van�het�beha-

len�van�een�dagelijks�minimum�aan�kilocalorieën5.�

Voedselrellen�waren� niet� zozeer� een� automatische�

re�ex� op� een� fysiek� tekort� aan� voedsel.� Veeleer�

waren�ze� het�gevolg�van� de�perceptie�dat�de� spel-

regels� van� de� markt� niet� eerlijk� gespeeld� werden.�

Vooral� in�tijden�dat�de�normale�marktwerking�was�

verstoord,�verschoof�de�machtsbalans�disproportio-

neel�naar�de�aanbieders,�die�meer�kansen�kregen�om�

de�markt��hoog� te�houden�.��Tijdens�zulke�crisismo-

menten�verwachtten�burgers�van�de�autoriteiten�dat�

die� tegen� deze� gepercipieerde� �machtsmisbruiken��

zouden�optreden6.�Dit�geheel�van�volkse�rechtvaar-

digheidsopvattingen� beschreef� Thompson� als� de�

�morele�economie�van�de�meute�.

Gelijkaardige�fenomenen� doken� terug�op� tijdens�

de� Eerste� Wereldoorlog.� Autoriteiten� werden�

immers� niet� alleen� geconfronteerd�met� het� pro-

bleem�van�de�fysieke�schaarste,�maar�ook�met�de�

vraag�van�de�bevolking�naar�een�gelijke�verdeling�

van� de� nationale� offers.� Het� was� een� ongelijke�

verdeling�die�hun�gezag�het�meest�ondermijnde7.�



In�tegenstelling�tot�in�de�achttiende�eeuw�waren�de�

verwachtingen�van�consumenten�echter�verscho-

ven�van�de�lokale�naar�de�nationale�autoriteiten.�

Aan�deze�kritieke�toestand�zou�met�de�Wapenstil-

stand�niet�onmiddellijk�een�einde�komen.�De�ver-

nieuwende� onderzoeksresultaten� van� de� laatste�

decennia�met�betrekking�tot�de�Eerste�Wereldoor-

log� maakt� de� studie� van� de� naoorlogse� periode�

dus des te urgenter8.

De� voedselkwestie�was� ongetwijfeld� één� van� de�

meest� prangende� problemen�waarmee� de� Belgi-

sche� regering�bij� haar� terugkeer� op� het�grondge-

bied� werd� geconfronteerd.� Een� adequate� voed-

selpolitiek� was� fundamenteel� voor� het� herstel�

van�de� Belgische�staat.� Het� relatieve� belang� van�

deze� operatie�wordt� duidelijk� in� het� begrotings-

overzicht� van� de� drie� eerste� naoorlogse� jaren�

(zie�Tabel� 1).�Voedselbevoorrading�was�een�aan-

zienlijke�inkomsten-�en�uitgavepost,�die� tot�grote�

begrotingstekorten�leidde.

Als� periode� op� zichzelf� blijft� de� naoorlogse� peri-

ode� weinig� bestudeerd.� Ze� dient� veelal� als� korte�

epiloog�bij�WOI-studies,�of�ante scriptum�bij�wer-

ken�over�het�interbellum.�Het�adresseren�van�deze�

historiogra�sche� leemte�is� niet� louter� een�kwestie�

van� academische� bedrijvigheid.� Historici� dicht-

ten�de� naoorlogse�periode�immers�doorgaans�een�

transformatief�karakter�toe 9.�Ook�in�België�wordt�de�

naoorlogse�periode�zo�gekarakteriseerd.�Praktijken�

die� zich� tot� op� de� dag� van� vandaag� ontplooien,�

zoals� het� sociaal� overleg� en� werkloosheidsuitke-

ringen,� vonden� net� in� deze� periode� ingang.� De�

klassieke� politieke� geschiedenis� van� deze� peri-
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ode� is�welbekend.�Van� 13� tot� 15� november�wer-

den� koninklijke� audiënties� gehouden� bij� koning�

Albert� I� in� het�kasteel� van� Loppem.�Daar�werden�

ingrijpende� politieke� hervormingen� toegekend� en�

een� tripartite� regering� gevormd,� voor� het� eerst� in�

de�Belgische�geschiedenis�mét�de�Belgische�Werk-

lieden� Partij� (BWP).� De� conservatieve� katholieke�

groep� die� 30� jaar� lang� de� dienst�had� uitgemaakt,�

kreeg� de�wacht�aangezegd.�Het� voedselvraagstuk�

blijft� echter� opvallend� afwezig� uit� deze� klassieke�

geschiedenis.�Dat� is� des� te�opvallender�omdat�de�

rol�van�het�NHVC�tijdens�de�oorlog�wel�gebeiteld�

staat�in�de�Belgische�historiogra�e.

Dit� artikel� wil� de� rol� van� de� naoorlogse� voedsel-

politiek� daarom� revalueren.�Dat� past� binnen� een�

historiogra�sche� tendens� om� de� centrale� rol� van�

consumptiekwesties� in� politieke�macro-processen�

te� erkennen10.� Consumptiehistorici� Frank� Trent-

mann�en�Flemming�Just�stelden�dat�voeding�tijdens�

de� Eerste�Wereldoorlog�de� inzet� vormde� van� een�

fundamenteel��re-arrangement��tussen�de�moderne�

staat�en�zijn�burgers11.�Aangezien�er�in� België�tij-

dens�de�oorlog� geen�staat� als�dusdanig�was,�richt�

deze� vraag� zich� hier� dus� nadrukkelijk� naar� de�

naoorlogse�periode.� In�dit�opzicht�mogen�de�wer-

ken� van� Peter� Scholliers� en� Peter� Heyrman� niet�

onvermeld�blijven.�Zij�bestudeerden�de�naoorlogse�

voedselpolitiek�al�in�hun�werken�over�respectieve-

lijk�de�evolutie�van�koopkracht�en�de�wording�van�

de� middenstandsbeweging� in� het� interbellum12.�

Dit�artikel�wil�echter�tot�een�meer�integrale�benade-

ring�van�de�gevoerde�voedselpolitiek�komen,�en�de�

politieke� geschiedenis�van�deze�periode�speci�ek�

vanuit�dit�onderwerp�bestuderen.



Begroting Bevoorrading Totale begroting Aandeel

1919

Inkomsten �� 618 � 1950 31,70�%

Uitgaven �� 648 � 6958 � 9,30�%

Balans �� � -30 �-5009

1920

Inkomsten �1844 � 4558 40,50�%

Uitgaven �2958 10359 28,60�%

Balans -1114 �-5801

1921

Inkomsten 1301 5183 40,50�%

Uitgaven 1036 8325 28,60�%

Balans � 265 -3142

Tabel 1 : Belgische�begrotingen�na�de�oorlog,�1919-1921�(miljoenen�franken)13.

13. b.s . cHlep ner .��Le s��nance s,�la�monnaie�e t�le�marché��nancier,��in�ernes t MaHaiM�(ed.),�La Belgique Restaurée : 
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15. PHK,�1918 -1919,�22�november�1918,�p.�5.

De� belangrijkste�actor� in�de�naoorlogse�voedsel-

politiek�was�ongetwijfeld�de�Bevoorradingsdienst.�

Deze� instelling� werd� kort� na� de�Wapenstilstand�

opgericht,� en� ressorteerde� onder� het� ministerie�

van�Industrie�en�Arbeid.�Hoewel�de�bronnen�voor�

politieke�besluitvorming�in�deze�woelige�transitie-

periode� schaars� zijn,� staan� de� rapporten� van� de�

ministerraden�en� Parlementaire�Handelingen�wel�

toe� om� de� totstandkoming� ervan� te� reconstrue-

ren� in� het� eerste� deel.� Daarenboven� staan� deze�

bronnen�ook�toe�om�de�brede�partijpolitieke�steun�

voor�het�gevoerde�beleid� in�kaart�te�brengen.�Het�

archief� van� de� Bevoorradingsdienst� zelf� is� niet�

bewaard.� In�1921�publiceerde�de�dienst�wel�zelf�

twee�lijvige�rapporten�over�zijn�werkzaamheden14.�

Deze�rapporten� laten� toe�om�in�het� tweede�deel�

het� beleid� van� deze� dienst� in� kaart� te� brengen.�

Aanvullend� werden� andere� of�ciële� documen-

ten� gebruikt,� zoals� de� Parlementaire� Documen-

ten� over� de� begroting� en� het� Staatsblad.� Bijzon-

dere�aandacht�krijgt�de�broodkwestie.�Een�aspect�

betreffende�het�naoorlogse�voedselbeleid�dat�ver-

der�nauwelijks�bestudeerd�blijft,�is�het�verregaand�

ingrijpen�van�de�gerechtelijke�arm.�Dit�blijkt�in�het�

vijfde�deel�uit�de�Gerechtelijke�Statistieken.�Eind�

1921�werd�de� Bevoorradingsdienst� geliquideerd.�

Een�analyse�van�het�einde�van�de�activiteiten�van�

de� Bevoorradingsdienst� staat� toe� om� �de� erfenis��

ervan�te�evalueren�in�het�zesde�deel.

Bij� zijn� terugkeer� in� Brussel� deed� koning� Albert�

I� de� belofte� aan� de� Belgische� bevolking� dat� het�

werk� van� het� NHVC� zou� worden� verdergezet�

in� de� schoot� van� het�ministerie� van� Industrie� en�

Nijverheid15.� Dit� werd� de� Bevoorradingsdienst.�

De� schaduw� van� het� Nationaal� Comité� sloeg�

echter� nog� veel� verder.� Na� de� oorlog� genoot�

het� Comité� immers� veel� meer� legitimiteit� in� het�

bezette� land�dan�de� regering� die� terugkeerde�uit�



Le Havre 16.�Deze� toestand� consolideerde�zich� te�

Loppem� waar� de� tripartite� regering-Delacroix� I�

werd�gevormd.�Liefst�7�van�de�12�ministers�waren�

afkomstig� uit� het� Comité17.� De� voorzitter� van�

het� Comité,� Emile� Francqui,� speelde� de� rol� van�

kingmaker.�In�die�zin�was�deze�nieuwe�regering-�

Delacroix� dus�een� verderzetting� van� het�NHVC.�

Dit�was�een�ingrijpende�machtsverschuiving� van�

de�oude�Rechterzijde�naar�de�industrieel-bancaire�

en� voornamelijk�grootstedelijke�elites�die�de� spil�

hadden gevormd van het Comité 18.

De�wettelijke�fundamenten�voor�de�oprichting�van�

de�Bevoorradingsdienst�waren�wel�al�in�Le �Havre�

gelegd.�De�bevoorrading�van�het� land��gureerde�

immers� prominent� bovenaan� in� de� voorberei-

ding�van�de� nakende� terugkeer� van� de� regering.�

Gita �Deneckere� toonde�al� aan� dat�hoogwaardig-

heidsbekleders� hongeroproer� veel� bedreigender�

zagen�voor�het�broze�herstel�van�de�fragiele�Bel-

gische�staat�dan�extreem-linkse�agitatie19.�Op�één�

van�de�laatste�ministerraden�in�Le�Havre�werd�een�

besluitwet� goedgekeurd� betreffende� �de� voeding�

van� de� burgerlijke� bevolking�20.�Deze� besluitwet�

van� 5� november� 1918� (BS� 8-9� november� 1918)�

zou�het�wettelijke� fundament� van�de� naoorlogse�

voedselpolitiek�vormen.�Ze� kwam�er� in tempore 

non suspecto �op�initiatief�van�de�katholieke�minis-

ter�van�Binnenlandse�Zaken,�Paul�Berryer.

De� noodwet� van� 4� augustus� 1914� die� gestemd�

was� op� de� dag� van� de�Duitse� inval,� had� al� ver-

regaande� volmachten� aan� de� koning� verleend�

(BS�5 �augustus�1918).�Toch�achtte�de�regering�het�

nodig�om�deze�volmachten� verder�uit� te�breiden�

met�een�nieuwe�wet.�Zo�mocht�de�koning�nu�ook�

16.  wiM nies , In de ban van de Nationale Unie. De regeringen D elacroix (1918-1920), Leuven,�Faculteit�Let teren,�KULeuven,�

1996,�p.�26-27.

17.  Louis�Franck,�Albert�Ruze tte,�Alphonse�Harmignie�en�Fulgence�Masson�maakten�allen�deel�uit�van�het�Uitvoerend�

Comité�op�het�moment�van�de�wapenstils tand.�Léon�Delacroix�en�Henri�Ja spar�en�Joseph�Waute rs�zetelden�alle�drie�in�het�

Uitvoerend�Comité�van�he t�Nationaal�Werk�voor�Oorlogswezen,�dat�onderdeel�was�van�het�NHVC.�Hoewel�Edouard�Anseele�

voor tdurend�te�maken�had�met�het�NHVC�voor�de�bevoorrading�van�de�stad�Gent,�was�hij�ge en�lid�van�het�Comité.

18.  Zie�over�de�doorwerkende�invloed�van�het�Comité�in�he t�interbellum�het�boek�van�niels  MatHe Ve, Tentakels van de Macht. 

Elite en elitenetwerken in en rond de Belgische tussenoorlogse regeringen (1918-1940),�Heule�:�INNI,�2017,�p.�355-394.

19. gita  denec kere , Sire, het volk mort,�p.�425.

20.  Algemeen�Rijksarchief�(ARA),�Ministerraad, 29�oktober�1918.

21. albert  H enry, L’œuvre du Comité national de secours et d ’alimentation pendant  la guerre,�Brussel�:�Lebègue,�1920,�

p.�117-132�;�223-229.

voedselporties� rantsoeneren.�Deze� praktijk�werd�

echter� in� het� voorjaar� van� 1919� al� snel� opgege-

ven.�Waar�de�noodwet� in�1914�verder�enkel�nog�

sprak� van� de�mogelijkheid� om� deze� koninklijke�

volmachten� naar� de� �provinciale� en� gemeente-

lijke� autoriteiten�� te� delegeren,� stond� de� nieuwe�

besluitwet�de�koning�expliciet�toe��een�dienst�van�

toezicht�over�de�bevoorrading��in�het�leven�te�roe-

pen.�Deze�subtiele� toevoeging�geeft�aan�hoezeer�

de�traditioneel�lokale�voedselpolitiek�na�de�oorlog�

de�nitief� een� voornamelijk� nationaal� prerogatief�

was�geworden.

Het� NHVC� zelf� hield� niet� onmiddellijk� op� te�

bestaan.�Pas� in�mei�1919�zou�het,�samen�met�de�

Commission for Relief for Belgium,�alle�activiteiten�

stopzetten.�Op� uitdrukkelijke�vraag�van� de�rege-

ring hadden deze organisaties hun activiteiten 

na� de� bevrijding�nog� enkele�maanden�verderge-

zet.�De�transitie� verliep� echter�moeizaam.�Albert�

Henry,� secretaris� van� het� Comité,� beschreef� hoe�

de�Komiteitsgoederen�plots�in�onmin�vielen�bij�de�

bevolking,�de�betrokken�leden�zich�zo�snel�moge-

lijk� wilden� terugtrekken,� en� kranten� een� vijan-

dige� perscampagne� tegen� het� Comité� voerden21.�

Maar�het�was�vooral�de�integratie�in�het�Belgische�

staatsbestel� die� de� leden� moeilijk� viel.�Voor� de�

heren,� die� het� gewoon�waren� hun� zaken� in� een�

esprit du salon� te� regelen,� was� dit� een� hoogst�

ongemakkelijke�situatie.�Ze�wensten�dan�ook�zo�

min� mogelijk� geassocieerd� te� worden� met� deze�

nieuwe,� staatse� organisatie.� Deze� regime-transi-



tie�kon�niet�duidelijker�verpersoonlijkt�worden�in�

de� nieuwe� bevoegde�minister,� namelijk� de�Has-

pengouwse�socialist� Joseph�Wauters.�De�mysteri-

euze� �xer� Emile� Francqui�werd� opgevolgd� door�

een� beroepspoliticus,� die� tevens� dé� verpersoon-

lijking� was� van� de� de�nitieve� integratie� van� de�

arbeidersbeweging�in�de�Belgische�staat.

Vanaf�de�zomer�van�1919�zou�de�Bevoorradings-

dienst�een�cruciale�rol�gaan�spelen�in�het�vrijwa-

ren� van� de� legitimiteit� van� deze� staat.� In� tegen-

stelling�tot�het�NHVC�was�de�Bevoorradingsdienst�

echter� geen� hulporganisatie.� Ze� vormde� onder-

deel�van�een�regering�die� in�staat�was�om�soeve-

rein� aan� politiek� te� doen.�Ze� kon� beleid� voeren�

door�middel�van�wettelijk�afdwingbare�besluiten.�

De�Dienst�had�dan�ook�geen�eigen�distributienet-

werk� zoals� het� NHVC.� De� Bevoorradingsdienst�

was�daarom�een�veel�kleinere�organisatie�dan�het�

NHVC.�Op� het� hoogtepunt�werkte� er� 918�men-

sen,�terwijl�het�NHVC�in�1918�meer�dan�honderd-

duizend� medewerkers� had.� De� samenwerking�

met�de�private�sector�zette�zich�wel�verder� in�de�

verschillende� commissies� binnen� de� Bevoorra-

dingsdienst.� Naar� analogie� met� de� gelijkaardige�

industriële� looncommissies� opgericht� door�Wau-

ters,�werden�daarin�de�belangrijkste�spelers� rond�

de� tafel� gebracht�:� de� ondernemingen,� de� ver-

schillende�ministeries,� lokale� politici�en� de� con-

sumenten.�De� voormannen� van� de� coöperatieve�

bewegingen� vertegenwoordigden� de� consumen-

ten.� Consumenten� kregen� zo� voor� het� eerst� een�

geïnstitutionaliseerde�stem�in�het�Belgisch�beleid.�

Die� commissies� konden� zowel� een� consultatief�

als� executief� karakter� hebben.� De� consultatieve�

commissies�waren�studiecommissies�die�adviezen�

aan�het�ministerie�moesten�verlenen,�bijvoorbeeld�

met�betrekking�tot�de�prijszetting.�Een�executieve�

commissie� als� de� Commissie voor de Aankoop 

van Uitheemsch Graan� daarentegen� was� belast�

met� het� zelf� afsluiten� van� contracten� voor� de�

invoer�van�buitenlands�graan.

22.  PHK,�1�ok tober�1919,�p.�1810�;�12�augustus�1920,�p.�2436�;�30�juni�121,�p.�1855.�Daarna�zou�de�wet�nog�wel�tweemaal�

verlengd�worden,�maar�toen�had�de�Bevoorradingsdienst�reeds�opgehouden�te�bes taan.

23. Parlementaire�Handelingen�Senaat�(PHS),�9�ok tober�1919,�p.�837�;�13�augustus�1920,�p.�979�;�5�juli�1921,�p.�671.

De� besluitwet� stelde� uitdrukkelijk� dat� deze� wet�

slechts� van� kracht� bleef� �voor� zolang� de� oorlog�

duurde�.� Na� de� ondertekening� van� het� verdrag�

van�Versailles�in�de�zomer�van�1919,�moest�deze�

wet�dus�steeds�opnieuw�verlengd�worden�door�de�

twee�wetgevende�Kamers.�Tabel�2�toont�het��wet-

telijk�parcours��van�de�besluitwet�van�5�november�

1918�tot�en�met�1924.

De� stemmingen�van� deze� verlengingen� in� 1919,�

1920� en� 1921� leggen� de� brede� politieke� con-

sensus� bloot�die� de� Bevoorradingsdienst� genoot.�

Tot�en�met�de�derde�verlenging�in�juni�1921�zou�

geen� enkele� Belgische� parlementariër� tègen� een�

verlenging� van� de� wet� stemmen22.� Een� analyse�

van�deze�drie�stemmingen�leert�daarenboven�dat�

leden�uit�alle�drie�de�partijen�deelnamen� aan�de�

stemming,�maar� dat� de� deelname� bij� BWP� rela-

tief� gezien� het� hoogst� en� bij� de� Liberale� Partij�

het� laagst� lag.� Hoewel� deelname� dus� enigszins�

partijpolitiek�was� gedetermineerd,� bestond� er� in�

het� Belgisch� Parlement� weinig� politieke� ruimte�

om tegen� de�wet� te� stemmen.�Nadat� de� Senaat�

in� 1919� de�wet�ook� unaniem� had� goedgekeurd,�

werd�de�tegenstand�vanaf�1920�hier�wel�groter23.�

De�Senaat�bleef�ondanks�de�hervormingen�immers�

in� de� eerste� plaats� een� �chambre� terrienne�� met�

een�veel�uitgesprokener�conservatief�karakter�dan�

het�Parlement.�Toch�werden�de�wetten�ook�steeds�

zonder� amendementen� door�de�Senaat�geloodst.�

Beide�Kamers�keurden�de�verlenging�van� de�wet�

in�1919�daarenboven�goed�voor�de�verkiezingen,�

dus�in�hun�vooroorlogse�samenstelling.

Een� vergelijking� met� de� totstandkoming� van� de�

naoorlogse�huurwetten�toont�dat�deze�wetgevende�

souplesse� geenszins� vanzelfsprekend� was� na� de�

oorlog.�De�totstandkoming�van�deze�wetten�verliep�

veel� moeizamer.�Deze�nieuwe� huurwetten�moes-



Wet Inhoud Regering

5/11/1918 Besluitwet�betreffende�
de ‘voeding van de 
burgerlijke�bevolking�.

 - �Voor�zolang�de�oorlog�
duurde��mocht�de�koning�
alle�maatregelen�nemen�
noodzakelijk�om�de�
voedselvoorziening�van�de�
bevolking�te�verzekeren�:�
maximumprijzen,�
exportverbod,�rantsoeneren,�
en�productie�regelen.

 - Bepaalt�straffen�voor�
warenwoeker�en�verkoop�
boven�maximumprijs.

Regering Cooreman

31/03/1919 Koninklijk�besluit�  - Ook�de�verkoop�aan�
woekerprijzen�is�nu�strafbaar.

 - Prijsaanduiding�verplicht�
in�kleinhandel.

Regering�Delacroix-I

11/10/1919 Verlenging�en�aanvulling�
besluitwet�5/11/1918�

 - Het�verbod�op�de�verkoop�aan�
woekerprijzen�wordt�aan�de�wet.

 - Ook��de�kooper��kan�
gestraft�worden.

 - Verstrenging�straffen.

Regering�Delacroix-II

16/08/1920 Verlenging�wet�11/10/1919  - De�wet�wordt�verlengd�
tot�1�maart�1923.

Regering�Delacroix-II

10/07/1921 Gedeeltelijke�verlenging�
wet�11/10/1919�

 - De�volmachten�voor�
rantsoenering�en�regeling�
landbouwproductie�verdwijnen.

 - Verlenging�van�6�maanden.

Regering Carton 
de Wiart

31/12/1921 Gedeeltelijke�verlenging�
wet�10/7/1920

 - Ook�de�volmachten�voor�
maximumprijzen�en�
opeisingen�verdwijnen.

Regering�Theunis-I

30/06/1922 Gedeeltelijke�verlenging�
wet�31/12/1921

 - Verlenging�tot�1�maart�1923. Regering�Theunis-I

30/07/1923 Wet�op��het�aanplakken�
van�kleinhandelsprijzen�
van�koopwaren�en�
voedingsmiddelen�allereerste�
noodwendigheid�.

 - De�wet�verleende�de�koning�
de�macht�om�het�aanplakken�
der�verkoopprijzen�te�
verplichten,�geregeld�door�
uitvoeringsbesluit�18/10/1923.

 - �Woekerprijzen��hielden�
of�cieel�op�te�bestaan.

 - Besluitwet�5/11/1918�hield�
of�cieel�op�te�bestaan.

Regering�Theunis-I

18/07/1924 Wet�op�de��wederrechtelijke�
speculatie�inzake�
levensmiddelen�en�
koopwaren�

Regering�Theunis-II

Tabel�2 �:�Wettelijk�parcours�besluitwet�5�november�1918.



Joseph Wauters. Het invloedrijke Brusselse weekblad Pourqoui Pas ? plaatste iedere week een karika-

tuur van een publieke persoonlijkheid op de voorpagina. Op 11 juli 1919 was dit de nieuwbakken 

minister van Bevoorrading Joseph Wauters. In het begeleidend artikel schreef het blad dat dankzij de 

socialistische ministers Wauters en Vandervelde ‘relativement aux autres pays, la vie devient très sup-

portable en Belgique’. (Pourquoi Pas ? 11 juli 1919).



ten� tegemoet� komen� aan� de� huisvestingscrisis� na�

de�oorlog24.�Net�als�de� voedselprijzen�verdeelden�

de� huurprijzen� de�Belgische� samenleving.� In� zijn�

overzichtswerk�over�het�Belgisch�herstel�na�de�oor-

log�besloot�Luiks�socioloog�Ernest�Mahaim�in�1926�

�qu�il�y�eût�une�crise�du� logement�dès� l�armistice,�

et� c�est�un� fait� indéniable�qu�elle� dure� encore�en�

1925�25.� Ook� deze� kwestie� is� echter� grotendeels�

uit�de�klassieke�politieke�geschiedenis�geschreven.�

De� huurkwestie� stond� nochtans� als� eerste� punt�

geagendeerd�op�de�eerste�ministerraad�van�de�kers-

verse� regering-Delacroix� en� zou� de� gemoederen�

hoog�doen� oplopen� na� de�Wapenstilstand,� zowel�

op�straat�als�in�het�parlement26.

Deze� huurwetten�waren� de�eerste�vorm�van� een�

nationale� huurdersbescherming.� Belangrijkste�

bepaling�in�deze�huurwetten�was�dat�het�verhuur-

ders� verboden�werd� de� huurprijzen� te� verhogen�

boven�het�wettelijk�vastgelegd�maximum.�Dit�lag�

ver� onder� het� in�atiepeil.� Net� als� de� gevoerde�

voedselpolitiek� was� deze� naoorlogse� huurpo-

litiek� in� zekere� zin� revolutionair.� Het� was� een�

verregaande� overheidsinterventie� in� een� markt�

waar�de�nationale�overheid�zich�tot�dan�toe�gro-

tendeels� afzijdig� had� gehouden.� In� vergelijking�

met� de� bevoorradingswetten� was� de� tegenstand�

tegen� deze� huurwetten� in� beide� Kamers� echter�

veel� uitgesprokener.� De� meerderheden� waren�

veel�nipter,�en� zeker� niet� unaniem.�De�procedu-

res�namen�daarenboven�veel�meer� tijd� in�beslag.�

Zo�begonnen�de�debatten�over�de�eerste�huurwet�

op�22�januari�1919�en�stemde�de�Senaat�de�uitein-

delijke�wet�pas�op�29�april.�Het�grootste�deel�van�

de�wetgevingsactiviteit� in� het� voorjaar�van� 1919�

werd�dus�door�deze�wet�in�beslag�genomen.�Deze�

eerste�wet�kon�de�spanningen�tussen�huurders�en�

verhuurders�echter�niet�temperen,�en�de�huurcrisis�

24.  Huurwet ten�van�30�april�1919�(BS�4�mei�1919),�25�augustus�1919�(BS�27�augustus�1919)�en�14�augustus�1920�(BS �?).

25.  ernes t MaHaiM,��La�fortune�et�le�bien-être,��in�:�MaHai M, La Belgique Restaurée,�p.�593.

26.  ARA,�Ministerraad,�30/11/1918.

27. josep H wauters ,��Introduction,��in �:�Rapport Généra l,�p.�1-2.

28.  peter  scHollier s ,��Index-Linked�Wages,�Purchashing�Power�and�Social�Con�ict�between�the�Wars�:�the�Belgian�Approach�

(Internationally�Compared,�� Journal of Europea n Economic History,�20(1991),�2,�p.�410.

29. scHolliers ,��Koopkracht�en�Indexkoppeling.�De�Brusselse�levensstandaard�tijdens�en�na�de�Eerste�Wereldoorlog,�1914-1925,��

in  : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,�9(1978)�:�3-4,�p.�345.

escaleerde.�Nog�twee�andere�huurwetten�zouden�

daarom� volgen� in� de� daaropvolgende� 16�maan-

den.� De� strijd� tussen� de� Senaat� en� de� Kamer�

over� deze� wetten� was� veel� uitgesprokener,� wat�

veel�wederzijdse�amendementen�tot� gevolg� had.�

Dit�gebeurde�niet�voor�de�voedselwetten.

Het� is�welbekend�dat�de�werken�van� de� Bevoor-

radingsdienst�de�inzet�vormden�van�een�bijzonder�

scherpe� polarisatie� in� de� media.� Ook� bepaalde�

parlementariërs�lieten�zich�met�uithalen�niet�onbe-

tuigd.�Dit�verbalisme�verhult�echter�de�grote�par-

tijpolitieke� consensus� die� in� de� eerste� drie� jaren�

na�de�Wapenstilstand�bestond�rond�het�gevoerde�

bevoorradingsbeleid.�Uit�een�vergelijking�met�de�

huurwetten� blijkt� daarenboven� dat� dit� geenszins�

een� vanzelfsprekendheid� was� in� deze� jaren� van�

zogenaamde�Nationale�Unie.

De Bevoorradingsdienst voerde in de eerste 

plaats� een� prijspolitiek� ten�voordele� van� de� bin-

nenlandse� consumenten.� Joseph� Wauters� stelde�

in�1921�dat��la�préoccupation�dominante� de� nos�

efforts�a�été�de�stabiliser,�le�mieux�possible,�le�prix�

des�choses�27.

De� Eerste� Wereldoorlog� had� in� heel� Europa�

immers� een� einde� gemaakte�aan�een� lange�peri-

ode�van� robuuste� prijsstabiliteit.� In�België�waren�

de� prijzen� in� 1918� zelfs� het� sterkst� gestegen� in�

heel�Europa28.�In�Brussel�was�het�leven�op�vier�jaar�

tijd� vijf� keer� duurder� geworden29.�Voor� sommige�



producten,�zoals�boter�en�vlees,�waren�de�prijzen�

maar�liefst�meer�dan�vertienvoudigd30.

Hoewel�de�prijzen�in�het�voorjaar�van�1919� terug�

daalden,�zouden�de�prijzen�nooit�meer�hun�voor-

oorlogs� peil� bereiken.� De� prijzen� bleven� stijgen�

doorheen� het� interbellum.� De� levensduurte� ging�

niet�meer�weg.�Drie� factoren� lagen� aan� dit� feno-

meen� ten� grondslag.�Allereerst� was� er� de� schaar-

ste�aan�goederen�die�de�prijzen�opdreef.�De� han-

delsblokkades,� oorlogsvernielingen� en� de� Duitse�

bezettingspolitiek�deden�de�economische�activiteit�

in�België�met�zowat�de�helft�afnemen31.�Dit�gebrek�

aan� inkomen�leidde�ook�tot�een�groot�verlies�aan�

koopkracht� op� de� internationale� voedselmarkten.�

Een�tweede�factor�was�de�exponentiële�groei�van�de�

geldvoorraad.�In�december�1920�was�de�hoeveel-

heid� basisgeld� meer� dan� vervijfvoudigd� ten� aan-

zien�van�in�december�191332.�Belangrijkste� reden�

hiervoor�was�de�massale�aanwezigheid�van�Duitse�

marken� op� het�Belgisch�grondgebied.�Na� de�oor-

log�zag�de�Belgische�regering�zich�verplicht�om�al�

deze�marken�om�te�wisselen�tegen�Belgische�fran-

ken.�De�overgewaardeerde�koers�(1,25�Fr./1�mark)�

leidde�echter� tot� een�massale�clandestiene�invoer�

van�marken�uit�het�buitenland33.�Prijsstijgingen�cor-

rigeerden�de��goods�gap��tussen�het�overtollige�gel-

daanbod�en�het�afgenomen�aanbod�aan�goederen.�

Tot�slot�betekende�het�de facto einde van de goud-

standaard�dat�de�Belgische�munt�blootgesteld�was�

aan�bruuske�speculatiebewegingen�op�de�interna-

tionale�geldmarken.� In�een�open�economie�als�de�

Belgische� had� dit� een� onmiddellijke�weerslag� op�

de�binnenlandse�prijzen.

De�Belgische�regering�werd�in�de�eerste�plaats�dus�

geconfronteerd� met� prijsopdrijvende� fenome�nen,�

maar�anderzijds�ook�met�een�gebrek� aan�prijssta-

biliteit.� Dit� fenomeen� is� tot� nu� toe� vooral� bestu-

30.  Revue du Travail,�20(1919),�4,�p.�295-296.

31. scHollier s ,��Koopkracht�en�Indexkoppeling,��p.�336.

32.  Her Man Van der wee  en karel taVer nier .�De Nat ionale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen 

de Twee Wereldoorlogen, Brussel�:�Nationale�Bank�van�België,�1975,�p.�432.

33. Valery janssens , De�Belgische�Frank.�Anderhalve�eeuw�geldge schiedenis,�Antwerpen �: Standaard�Uitgeverij,�1976,�p.�173.

34.  Ministerie�van�Industrie,�Arbeid�en�Bevoorrading,�Le Régime des Licences en Belgique,�Je tte �:�Imprimerie�Veuve�Corneille�

De�Clercq,�1921.

deerd� vanuit� een� monetair� perspectief,� of� vanuit�

het�perspectief�van� de� loonpolitiek.�De�Belgische�

regering�zou�echter�ook�rechtstreeks�op�de�prijzen�

trachten�in�te�grijpen.�De�Bevoorradingsdienst�deed�

hiertoe�op�drie�verschillende�niveaus�interventies�:�

exportbeperkingen�op�het�niveau�van�de�grenzen,�

controle�op�het�niveau�van�de�voorraden,�en�maxi-

mumprijzen�op�het�niveau�van�de�distributie.

Op� de� internationale� handel� werd� ingegrepen�

door� middel� van� een� licentiesysteem.� Krach-

tens�het�KB�van�11�december�1918�moesten�alle�

goederen� die� in-� en� uitgevoerd� werden,� voor-

zien� zijn� van� een� vergunning.�Voor� voeding� en�

kleding� kende� de� Bevoorradingsdienst� die� ver-

gunningen� toe.� De� invoer� van� goederen� werd�

algauw�volledig�vrijgelaten.�Enkel�voor�boter�en�

granen� behield� de� regering� een� invoermonopo-

lie.�De�uitvoer�van�nagenoeg�alle�eetwaren�bleef�

daarentegen�strikt�aan�het�systeem�onderworpen,�

net�als�de� uitvoer� van� enkele�andere�producten�

van�alledaags�nut,�zoals�zeep,� lucifers,� tabak�en�

schoenen.� De� meest� essentiële� voedingswaren�

bleven� gedurende� de� hele� periode� aan� het� sys-

teem�onderworpen.�Meest�fundamenteel�was�dat�

dit� licentiesysteem� de� regering� niet� alleen� toe-

stond� om� de� uitvoer� te� beperken,�maar� simpel-

weg�te�verbieden.�Zo�werden�er� lange�tijd�geen�

vergunningen gegeven voor de uitvoer van aard-

appelen,�suiker,�maar�ook�zeep.�Vervolgens�wer-

den�de�uitvoerlicenties� in�het� geval�van�aardap-

pelen�en�suiker�(producten�met�een�binnenlands�

surplus)�gekoppeld� aan� voorwaarden� die�moes-

ten� garanderen� dat� er� voldoende� én� goedkope�

hoeveelheden�in�België�beschikbaar�bleven34 .



Dit�nieuwe�licentiesysteem�bestond�parallel�naast�

het�oude�douanesysteem.�De�vooroorlogse�doua-

netarieven�bleven�het�eerste�anderhalf� jaar�echter�

ongewijzigd.� Daarna� kreeg� de� regering� de� toe-

stemming� om� deze� met� maximum� coëf�ciënt� 3,�

en� later�6�te�verhogen35.�Voor�boter�bleef�dit�tarief�

echter�ongewijzigd,�wat�gezien�de�in�atie� in�feite�

de� afschaf�ng� van� het� douanetarief� betekende.�

Voor� vlees� en� vee� werden� de� douanerechten� in�

1919� zelfs� volledig� afgeschaft36.� De� toename�

van� vleesinvoer� werd� verder� gefaciliteerd� door�

de� bouw�van� een�enorme� koelopslagplaats� in�de�

Antwerpse� haven,� die� ongeveer� 8.000� ton� diep-

gevroren� vlees� kon� herbergen.� Dit� nieuwe� pro-

duct�(diepgevroren�vlees)�moest�het�binnenlandse�

vleesde�cit� opvangen,� en� verhinderen� dat� al� het�

inheems�vee�geslacht�werd.�De�Antwerpse�koelop-

slagplaats� werd� aangevuld� met� een� koude� keten�

van� regionale� koelopslagplaatsen� doorheen� het�

land37.�In�Groot-Brittannië�was�diepgevroren�vlees�

al� langer� ingeburgerd� als� een� goedkoper� alter-

natief� voor� de� arbeiders.�Voor� de� oorlog� was� de�

invoer�van�bevroren�vlees�in�België�echter�nog�een�

heikele�politieke�kwestie.�De �invoer�van�dit�soort�

vlees�werd�namelijk� verhinderd�door� invoertarie-

ven,�maar�ook�door�strenge�hygiënevoorschriften.�

Deze� wettelijke� hindernissen� waren� een� grote�

ergernis� van� de� BWP,� voor� wie� goedkoper� vlees�

een�belangrijke�verzuchting�was38. Joseph�Wauters�

had�in�1912�reeds�gepleit�voor�de�afschaf�ng�van�

deze�hinderpalen : �car�il�ne�faut�pas�oublier�qu�il�

y�a� des�ouvriers�qui�ne�connaissent�même� pas� le�

goût� de� la� viande�39.� Rond� deze� eis� bestond� er�

een�coalitie�tussen�de�BWP�de�Liberale�Partij,�die�

35.  Wet�van�10�juni�1920�(14-15�juni�1920),�en�de�wet�van�31�maart�1921�(BS�4 -5�april�1921).

36.  Wet�van�14�juli�1919�(BS�20�juli�1919).

37.  Rapport Généra l,�p.�403-451.

38.  De�bevroren�vleeskwestie�was�een�centraal�onderwerp�in�de�debat ten�over�de�levensduurte�in�het�parlement�in�1912.�

Zie�de�debatten�n.a.v.�de�interpellaties �van�Daens,�Bertrant,�Waute rs,�Persoon�en�Augusteyns��sur�les�causes �de�la�cherté�

des�vivres��:�PHK,�1911-1912,�16,�17,�18,�24,�25,�en�26�januari�1912.

39.  PHK,�1911-1912,�17�januari�1912,�p.�481.

40.  scHollier s,��Oorlog�en�voeding�:�de�invloed�van�de�Eerste�Wereldoorlog�op�het�Belgische�voedingspatroon,�1890 -1949,��

Tijdschrif t voor sociale geschiedenis,�1985,�nr.�1,�p.�41.

41. Zie�bijvoorbeeld�de�budge tenquête�van�ar Mand julin,��Résultat s�principaux�d�une�enquête�sur�les�budgets�d�ouvrie rs�et�

d�employés�en�Belgique�(1928-1929),��Revue de l’Institut de Stat istique,�2(1934),�1,�p.�68 -69.

42.  Wet ten�van�18�juni�1887�(BS�1�juli�1887)�en�12�juli�1895�(14�juli�1895.

43.  leen  Van  Molle, Katholieken en landbouw  : landbouwpolitiek in België, 1884-1914 ,�Leuven �:�Universitaire�Pers�Leuven,�

1989,�p.�229.

net� zo� goed�gekant�was� tegen� deze� invoerbeper-

kingen.�Na�de�oorlog�kon�er�met�deze�hinderpa-

len�de�nitief�komaf�gemaakt�worden,�en�kon� het�

publiek�initiatief�genomen�worden�voor�de�bouw�

van�een� koude�keten.�Al�deze�ingrepen�resulteer-

den�in�de�explosieve�toename� van� de� invoer�van�

vlees� (+410�%� t.a.v.� 1908)� en� zuivelproducten�

(+723�%�t.a.v.�1908)40.

Dit� verklaart� waarom� de� arbeidersbevolking� na�

de� oorlog� meer� vlees� en� zuivelproducten� zou�

gaan� eten� dan� voor� de� oorlog41.� Nadat� in� 1873�

alle� invoerrechten� op� voedingswaren� waren�

afgeschaft,�waren�in�1887�en�1895� immers�terug�

invoertarieven� voor� deze� speci�eke� producten�

gestemd42.� Deze� protectionistische� heropleving�

moest� in� de� eerste� plaats� de� binnenlandse� pro-

ducenten� ten� goede� komen.� Deze� markten� wer-

den� zo� beschermd� tegen� massale� invoer� uit� het�

buitenland� terwijl� producenten� zelf� ongestoord�

konden�uitvoeren.�België�was�voor�deze�produc-

ten� immers� nagenoeg� zelfvoorzienend.� Ook� de�

strenge�hygiënevoorschriften�waren�een�vorm�van�

protectionisme,� die� een� dam� opwierpen� tegen�

de� invoer� van� diepgevroren� vlees43.� Na� de� oor-

log� werd�de� handelspolitiek� dus� geheroriënteerd�

naar� het� behalen� van� zo� laag� mogelijke� prijzen�

voor�de�binnenlandse�consumenten.�Deze� breuk�

was� structureel,� en� zou� de� Bevoorradingsdienst�

ver� overleven.� Ook� de� vierde� naoorlogse� rege-

ring,� zonder� socialisten,� zou� het� licentiesysteem�

immers� tot� tweemaal� toe� verlengen,� en� de� dou-

anetarieven� voor�boter�en� vlees�bleven� ongewij-

zigd�of�opgeschort�(cf.�infra).



Op� het� niveau� van� de� voorraden� werden� zowel�

de� suiker-� als� graanhandel� volledig� door� de� staat�

gemonopoliseerd.� De� Bevoorradingsdienst�zou� in�

1919�en�1920�de�volledige�binnenlandse�graan-�en�

suikerproductie�opeisen�en�opkopen�aan�wettelijk�

vastgelegde�prijzen.�Productie�en�vervoer�van�deze�

producten� waren� aan� strikte� voorwaarden� onder-

worpen.�Ondanks�deze�overeenkomsten�betrof�het�

echter�twee�zeer�verschillende�producten.

In�tegenstelling�tot�de�broodgranen�was�er�in�Bel-

gië�immers�een� teveel�aan�suiker.�Het�was�vooral�

kwestie� zoveel� mogelijk� suiker� in� het� land� te�

houden.� Voor� binnenlands� gebruik� mochten� de�

suikervoorraden�de�fabrieken�enkel�verlaten�mits�

toestemming� van� het� ministerie.� In� feite� werd�

daarmee� het� beleid� van� de� Zuckerverteilungs-

stelle tijdens� de� oorlog� verdergezet.� De� Dienst�

zorgde� er� daarbij� voor� dat� allereerst� de� suiker�

voor� de� �consommation� de� bouche�� verzekerd�

was,�en�vervolgens�de�voorraden�voor�de�stroop-,�

con�tuur-� en� chocoladefabrikanten.� De� suiker�

voor�dagdagelijks�gebruik�kreeg�dus�voorrang�op�

andere� lucratieve� industrieën.� Omwille� van� de�

hogere�prijzen�in�het�buitenland�was�suikersmok-

kel� echter�een�groot�probleem.�Dat�was�de�reden�

dat� in�1920� terug� een� suikerrantsoen� werd�inge-

steld,�ondanks�de�goede�oogst44.�Dit�was�de�enige�

keer�dat�er�na�de�oorlog�terug�een�rantsoen�werd�

ingevoerd.� In� tegenstelling� tot� tijdens� de� oorlog�

gebeurde� dit� om� tegemoet� te� komen� aan� een�

probleem� van� overvloed� in� plaats� van� schaarste.�

De� gevoerde� suikerpolitiek� zou� ertoe� leiden� dat�

de� Belgen� na� de� oorlog� duidelijk� meer� suiker�

consumeerden.� In� 1921� bedroeg� de� consumptie�

44. Rapport Généra l,�p.�268-309.

45. MaHaiM,��La�fortune�et�le�bien-être,��p.�588.

46. Dit�heb�ik�kunnen�berekenen�a.h.v.�volgende�cijfers�uit�het�Rapport�Général�en�begrotingsrapporten �:�2,2�miljoen�ton�tarwe,�

124�132�ton�meel,�130�000�ton�rogge,�15�000�ton�gerst,�28�481�ton�vee,�11�572�ton�boter,�37�ton�schapen,�626�ton�aardappelen,�

3575�ton�kof�e,�10�500�ton�rijst,�3118�ton�kaas�en�13�000�ton�diepgevroren�vlees�=�2�502�540�ton.�Er�zijn�ook�nog�onbestemde�

hoeveelheden�melk,�corned�beef,�zalm,�sardienen,�en�konijn.

47.  �Le�commerce�libre�!!!,��Le Peuple,�23�juni�1921.

48. julin,��Budgets�d�ouvriers,��p.�67,�69.

pro� capita� ongeveer� 17,5� kg� in� tegenstelling� tot�

14,3�kg�in�de�periode�1910-191345.

De�meest�radicale�breuk�met�de�vooroorlog�was�

dat�de�Belgische� staat� zelf�voedsel� importeerde.�

Door�de�aanwezige�voorraden�in�het� land� mas-

saal�te�verhogen,�hoopte�men�een�gunstig�effect�

op�de�prijzen� te�sorteren.� In�de�periode�van�mei�

1919� tot� augustus� 1921� zou� de� Bevoorradings-

dienst� ongeveer� 2,5� miljoen� ton� voedingswa-

ren�importeren,�gaande� van� vee,�rijst� tot� blikjes�

zalm46.� Veruit� het� overgrote� deel� daarvan� was�

ongeveer�2,2�miljoen�ton� tarwe�uit�Noord-Ame-

rika�(cfr.�infra).�Door�middel�van�de�Handelsdien-

sten�vervulde�de�Bevoorradingsdienst�ook�de�rol�

van� groothandelaar.� Dit� was� een� commerciële�

overheidsdienst� die� oorlogsstocks� liquideerde�

en� minder� �levensnoodzakelijke�� producten�

invoerde,�zoals�melk,�Bahia-kof�e,�rijst�maar�ook�

corned beef.�Doel�hiervan�was�om�consumenten�

door� middel� van� krantenadvertenties� voor� deze�

overheidsproducten� warm� te� maken� en� zo� een�

neerwaartse� druk� op� de� prijzen� uit� te� oefenen.�

Veruit� het� belangrijkste� product� dat� de� Han-

delsdiensten� verhandelden�was�de�zogenaamde�

Regeeringsboter .�Hoewel�er�geen�maximumprij-

zen�voor�boter�golden,�verkocht�de�regering�van�

september�1920�tot�juni�1921�de�eigen�boter�ver�

beneden�de�marktprijs.�Het�stopzetten�van�deze�

verkoop�zou�tot�één�van�de�weinige�naoorlogse�

voedselrellen�in�België�leiden47 .�De�rol�van�boter�

is� niet� te� onderschatten.� Boter� had� een� belang-

rijke�plaats�in�het�Belgisch�dieet,�zowel�om�mee�

te� koken� als� op� het� brood� te� smeren.� Daaren-

boven� was� het� één� van� de� weinige� �vetten�� die�

goedkoper� was� dan� vlees.� Ook� deze� boterpoli-

tiek�had�een�drastische�stijging�van�de�botercon-

sumptie�tot�gevolg48.



De� Bevoorradingsdienst� intervenieerde� ook�

rechtstreeks� op� de� prijzen� zelf� door� middel� van�

maximumprijzen.� Hoewel� maximumprijzen� in�

de�negentiende�eeuw�op�lokaal�niveau�niet�onge-

bruikelijk� waren,�was�dit���met�uitzondering�van�

enkele�weken�in�1914���de�eerste�maal�dat�dit�in�

België� op�nationaal�niveau� gebeurde.�Het� bepa-

len�van�de�maximumprijzen� lijkt�in�eerste� instan-

tie�een�interne�aangelegenheid�van�het�ministerie�

te�zijn�geweest.�De�ministeriële�diensten�werden�

hierin�bijgestaan�door�de�verschillende�consulta-

tieve�commissies.�Enkel�voor�de�broodprijs�werd�

deze�commissie�gepasseerd�(cf.�infra).

Uit�een�analyse�van�de�ministeriële�besluiten�blijkt�

dat� maximumprijzen� het� langst� (tot� in� het� najaar�

van�1921)�van�kracht�bleven�voor�brood,�vlees,�en�

suiker.� Hoewel� de� maximumprijzen� slechts� voor�

een� beperkt� aantal� producten� golden,� verschafte�

diezelfde�korf� aan� de�modale�Belg�wel�meer�dan�

de�helft�van�zijn�dagelijkse�calorieën49.�In�het�geval�

van�brood�en�suiker�werden�deze�maximumprijzen�

gecombineerd� met� een� strenge� controle� van� het�

ganse�productieproces.�Zowel�de�kleinhandels-�als�

groothandelsprijzen�werden�vastgelegd,�waardoor�

de� winstmarges� nauwkeurig� door� het� ministerie�

konden�worden�gecontroleerd.�De�prijzen�van�het�

gist,� en� de� restproductie� van� de� broodproductie�

(tarwe �gries� en� zemelen)� waren� vastgelegd.� Het-

zelfde�gold�voor�de�prijzen�van�afgeleide�suikerpro-

ducten�zoals�bruine�suiker,�kandijsuiker�en�melasse�

(voor� op� het� brood).�Verder� waren� de� kleinhan-

delsprijzen� van� quasi� alle� stukken�vlees� bepaald�:�

�stukken� om� te� roosteren� of� te� bakken�;� stukken�

om�te�stoven�of�te�braden�;�stukken�om�te�stoven�of�

te�braden �;� stukken� om�te� koken�;� gehakt� vleesch�;�

gesmolten�en�ongesmolten�vet�50.�Voor�andere�pro-

ducten�(boter,�con�tuur�en�siroop)�werd�deze�poli-

tiek�in�het�voorjaar�van�1919�vrij�snel�opgegeven.

49.  scHollier s ,��Verschuivingen�in�het�arbeidersconsumptiepat roon,�1890-1930,��BTNG ,�1982,�nr.�2-3,�p.�291.

50.  KB�21�januari�1919.

51. julin,��Budgets�d�ouvriers,��p.�65.

Het� is� moeilijk� om� uitspraken� te� doen� over� het�

effect� van� deze� maximumprijzen.� Gezien� de�

strikte�controle�van�de�integrale�suiker-�en�brood-

productie�lijkt�het�aannemelijk�dat�de�prijzen�zon-

der� enige� controle� anders� hoger� zouden�hebben�

gelegen.�Wanneer�de�broodhandel�vanaf�augustus�

1921� echter� volledig� werd� vrijgelaten,� zakte� de�

broodprijs�nog�verder�weg�in�plaats�van�te�stijgen.�

Dit�wijst�erop� dat�de� wettelijke�maximumprijzen�

niet�extreem�laag�waren.�Vast�staat�wel�dat�de�prij-

zen� zonder�enige�interventie�veel�minder�stabiel 

zouden� zijn� geweest.� Uit� Wauters�� inleiding� in�

het Rapport Général�blijkt�dat�stabiele�prijzen�een�

minstens� even� belangrijke� politieke� bekommer-

nis� waren.� Stabiele� prijzen� installeerden� immers�

een�belangrijke�mate�van�voorspelbaarheid�in�het�

dagelijkse�leven.�Met�het�systeem�van�maximum-

prijzen�leefden�mensen�niet�in�de�constante�anti-

cipatie� van� eventuele� prijsschommelingen,� wat�

een�zekere�politieke�rust�garandeerde.

Het� dagelijks� brood� was� zonder� meer� de� cen-

trale� bezorgdheid� in� het� naoorlogse� voedselbe-

leid.� In� zekere� zin� waren� de� interventies� inzake�

boter�en�gesuikerde�producten,�zoals�siroop,�ook�

brood-gerelateerd,� aangezien� deze� in� de� eerste�

plaats�dienden�om�op�het�brood�te�smeren.

Brood� vormde� veruit� het�belangrijkste� product� in�

het�Belgische�dieet.�Brood�vervulde�zowat�de�helft�

van� de� dagelijkse� energiebehoefte.�Het�was� daar-

enboven�een�grote�uitgavepost�waarop�nauwelijks�

werd� bespaard.� De� uitgaven� voor� brood� konden�

hoger� oplopen� dan� die� voor� de� huur� (zo�n� 1/10e 

van� het�budget)51.�De� Belg� consumeerde� voorna-



Carré du Ravitaillement. Eén van de krantenadvertenties waarmee de Handelsdiensten van het Depar-

tement� van� Bevoorrading� reclame�maakte� voor�o.a.� corned� beef,� sardienen� en� kof�e� die� door� het�

Departement waren geïmporteerd. De Handelsdiensten vervulden de functie van groothandelaar die 

samenwerkte met verschillende kleinhandelaars (Le Peuple, 20 augustus 1919).



melijk�het�wit�brood�gemaakt�van�tarwe�afkomstig�

uit�Noord-Amerika.�De�Agricultural Invasion van dit 

goedkope�tarwe�had�op�het�einde�van�de�19 e�eeuw�

alle� andere� graansoorten� (spelt,� boekweit,� maste-

luin,�en�rogge)�naar�de�veevoedermarkt�gedreven.

Voor� de� oorlog� werd� 75�%� van� de� benodigde�

tarwe�ingevoerd52.�De�privésector�was�na�de�oor-

log� niet� bij� machte� om� deze� hoeveelheden� op�

eigen�houtje�het�land�in�te�krijgen.�Joseph�Wauters�

installeerde� daarom� een� nationaal� graankartel.�

De�graanhandel�werd�van�oogst� tot�brood�gemo-

nopoliseerd.� Private� ondernemingen�werden� wel�

mee� in� dit� kartel� ingelijfd.� In� de� Aankoopcom -

missies�zetelde�de�grote�vooroorlogse�graancom -

merçanten� naast� ambtenaren� van� het� ministerie.�

De�overslag�en�het�vervoer�werden�verzorgd�door�

een� of�cieel� erkende� coalitie� van� graanhande-

laars.� Zij� verdeelden� het�graan� volgens� een� ratio�

bepaald� door� het� ministerie,� over� de� Belgische�

Coöperatie� van� Molenaars.� De� 78� industriële�

molenaars� van� het� land� hadden� zich� verzameld�

binnen� deze�coöperatieve,� en�kregen� een� exclu-

siviteitscontract.�De �bakkers�bleven�vrij�maar�kre-

gen�wel�een�eigen�molen�toegewezen�binnen�hun�

provincie.�De�broodpolitiek�was�dus�ook�een�rati-

onalisering�en�centralisering�van�productie,�die�de�

laagst�mogelijke�kostprijs�moest�garanderen.

In� totaal� kocht� de� Bevoorradingsdienst� 2� 416�

672,666�ton�broodgranen�aan�over�een�periode�van�

iets�meer�dan�2�jaar53.�Kwantitatief�deed�de�Bevoor-

radingsdienst�daarmee�een�veel�grotere�inspanning�

dan� het�NHVC,�dat�2,3� miljoen� ton�broodgranen�

invoerde� over� een� periode� van� 4,5� jaar.�Vanzelf-

52.  yVes segers , Economische groei  en levensstandaard. De ontwikkeling van de particuliere consumptie en 

het  voedselverbruik in België, 1800-1913 ,�Leuven �:�Universitaire�Pers�Leuven,�2003,�p.�357.

53.  Dit�cijfe r�bet reft�dus�nie t�alleen�de�invoer.�Van�dit�cijfe r�was�124�132�ton�meel�(uit�Amerika),�211�350�ton�graan�afkomstig�

van�de�binnenlandse�oogst.�Waarschijnlijk�zit�hierin�inbegrepen�ook�de�331�00�ton�die�het�NHVC�nalie t.�Al�het�overige�graan�

kwam�uit�Noord-Amerika.�PDK,�nr�240,�1921-22,�en�Rapport Généra l, p.�130-266.

54.  PDK,�1920-1921,�17�mei�1922,�nr.�240.

55.  PDK,�1920-1921,�16�juni�1921,�nr.�372.

56.  Zie�o.a.�tHoMpso n,�� The�Moral�Economy,��boHstedt, The Politics of Provisions, en louis  bourguinat, Les grains du désordre : 

l’état face aux violences frumentaires dans la première moitié du XIXe siècle,�Paris �:�Ecole�des �hautes�études�en�sciences�

sociales,�2002.

sprekend� gebeurde� dit� in� gunstigere� omstandig-

heden�:� er� waren� geen� blokkades,� de� wereldpro-

ductie�nam�toe,�en�de�regering�kon�vrij�over�haar�

fondsen�beschikken.�Toch�is�het�illustratief�hoeveel�

een�verandering�in�zelfbeschrijving�voor�een�histo-

rische�erfenis� kan�betekenen.�De�herinnering�aan�

de�staatse� Bevoorradingsdienst� is� nagenoeg�onbe-

staande,� terwijl� die� in� essentie� hetzelfde� deed� als�

het�burgerlijke� Nationaal�Comité,�die�als� weldoe-

ners�wel�een�centrale,�positieve�plek�in�de�oorlogs-

herinnering�wisten�te�veroveren.

De� naoorlogse� broodoperatie� vormde� ook� een�

belangrijke�breuk�met�het�beleid�van�het�NHVC�

tijdens� de� oorlog.� De� regering� was� immers� in�

toenemende�mate�bereid�om�het�brood�onder�de�

daadwerkelijke�kostprijs�te�verkopen.�Zodoende�

leed� de� Bevoorradingsdienst� op� deze� operatie�

een�geschat�verlies�van�439�218�721,65�frank54.�

Dit� was� zo�n� 60�%� van� het� totale� verlies� gele-

den� door� de� Bevoorradingsdienst.� De� regering�

motiveerde�dit�verlies�in�1921�als��een�offer,�dat,�

na�den� wapenstilstand,�overal� in�het�buitenland�

werd� gebracht� om� deze� onmisbare� levenswaar�

op� een� prijs� te� houden,� laag� genoeg� om� maat-

schappelijke� onlusten� te� vermijden�55 .� Studies�

over�het�achttiende-eeuwse�Engeland�en�de�wor-

ding� van� de� eerste� Franse� republieken� toonden�

reeds� het� politiek� ontwrichtend� potentieel� van�

graanonlusten 56.�Na� 1850�werd� in� West-Europa�

de�lont�uit�dit�politieke�kruitvat�gehaald�door�de�

massale� en�ongehinderde� invoer�van� goedkoop�

voedsel� uit� de� periferie.� De� jaren� 1914-1921�

illustreerden�dat�dit�echter�een�zeer�fragiel�even-

wicht�was.



Niet�alleen�de�broodprijs�was�politiek�belangrijk,�

maar�ook�de�aard�van�het�brood.�Voor�de�oorlog�

at�de�Belgische�bevolking�immers�alleen�nog�maar�

wit� tarwebrood57.� Productie� van� dit� brood� was�

niet�alleen�een�kwestie� van�de� juiste�graansoort,�

maar� ook� van� het�productieproces� zelf.� Doordat�

de�kiemen�en�zelen�uit�de�gemalen�tarwe�gezeefd�

worden�(het�zogenaamde��builen�)�gaat�zowat�een�

kwart�van� de�oorspronkelijke� grondstof�verloren.�

Daar� dit� productieproces� tijdens�de�oorlog�als� te�

verspillend� werd� gezien,� zou� het� NHVC� enkel�

een� meer� gevezeld� �grijsachtig�� brood� produce-

ren.�Deze� ontwikkeling�ging�echter� gepaard� met�

een�groot�gevoel�van�verlies�onder�de�bevolking.�

Wit�brood�werd�niet�alleen�als�een�verworvenheid,�

maar�ook�als� lekkerder�en�gezonder�beschouwd.�

Deze� positieve� associatie� werd� vanzelfsprekend�

alleen�maar�sterker�toen�het�product�helemaal�van�

de�markt�verdween.

Wit�brood�was�na�de�oorlog�een�staatszaak.�Hoe-

wel� er� eind� maart� 1919� voldoende� graan� in� het�

land� was� en� de� broodrantsoenering� opgeschort�

kon�worden,�schreef�minister�Wauters�:��la�question�

importante�qui�se�pose� est� celle�du�prix�élévé�du�

pain�qui�ne�permet�pas�encore,�aux�classes�ouvri-

ères�d�acheter�du�pain�blanc�58.�De�bevolking�wou�

wit� brood� hebben59.�De� regering� zou� op� 31� mei�

aan� deze�verzuchting� tegemoetkomen�en� de� toe-

stemming�geven�om�wit�brood�te�produceren.�Dit�

brood�mocht�aan�maximaal�0,85� fr.�verkocht�wor-

den.� (Ter� vergelijking�:� voor� de� oorlog� kostte� een�

brood�gemiddeld�0,33�fr.)60.�Een�bruuske�verslech-

tering�van�de�wisselkoers�in�de�eerste�maanden�van�

1920�deed�de�totale�kostprijs�van�een�kilo�wit�brood�

echter�stijgen�tot�1,20�frank.�Zoals�hierboven�reeds�

aangegeven� werd�dit�probleem�door� de� voltallige�

ministerraad�besproken�i.p.v.�in�de�Broodcommis-

57.  segers , Economische groei  en levensstandaard ,�p.�83-84.

58.  Rapport Généra l,�p.�56.

59. Le Peuple,�5�maart�1919,�4�juni�1919.�Vooruit, 18�mei�1919.

60. Revue du Travail ,�20(1919),�4,�p.�295-296.

61. ARA,�Ministerraad, 2�februari�1920.

62.  PHK,�1919-1920,�12�februari�1920,�p.�328.

sie.�Liberaal�minister�van�Buitenlandse�Zaken,�Paul�

Hymans,� gaf� in�de� ministerraad� de� grootorde�van�

dit�probleem�aan�:��le�problème�est�d�ordre�politi-

que�plutôt�que�d�ordre�économique�61.

Voor�de�uiteindelijke�beslissing�besloot�de�minister-

raad�te�wachten�tot�de�samenkomst�van�de�Kamer.�

Na� twee� parlementaire� zittingen� met� lange� inter-

pellaties,�werd�uiteindelijke�besloten�een�wit�brood�

aan�1,25� fr,�een�lichtbruin�brood,�het�zgn.��mena-

giebrood��(gebuild�aan� 80�%),�aan�1� fr.� (onder� de�

kostprijs),�en�een��volbrood��(volkoren)�aan�0,93�fr.�

te� verkopen.� Hoewel� de� prijsstabiliteit� enige� rust�

garandeerde,�riep�de� introductie�van�verschillende�

broodsoorten� veel� weerstand� op.� Zo� stelde� voor-

malig� smidsknecht� en� socialistisch� volksvertegen-

woordiger�Henri�Leonard�uit�Charleroi�:

�Pourquoi�avoir�plusieurs�qualités �?�Vous�allez�

encore� créer� une� inégalité� entre� les� Belges.�

Ceux� qui� ont� gagné� trop� facilement� de� l�ar-

gent� pendant� ou� après� la� guerre�pourront� se�

procurer�du�pain�blanc,�tandis�que�les�pauvres�

diables�dont�les�salaires�ne�sont�pas�même�suf -

�sants�pour� leur�permettre�de�se� vêtir,�seront�

condamnés�à�manger�du�pain�gris�62.

Deze�interpellatie� illustreert�hoe�de�verschillende�

broodsoorten�in� de� naoorlog�een�zeer�duidelijke�

en� tastbare� ongelijkheid� tussen� de� Belgen� ver-

beeldden.� De� regering� voelde� deze� hete� adem�

ook� en�keerde�snel�op� haar� stappen� terug� -� met�

een�zo�mogelijk�nog�radicalere�maatregel.�Vanaf�1�

mei�kondigde�ze��het�regiem�van��t�vol�brood��aan�:�

de�productie�van�wit�brood�werd�volledig�verbo-

den.� Ook� de� productie� van� patisserie� -� waarbij�

bloem�noodzakelijk� was�-� legde� ze�aan�banden�:�

taarten,� koeken� en� gebak� mochten� slechts� drie�

dagen�per�week�verkocht�worden.�Het�argument�

was�dat�de�grondstoffen�ten�volle�benut�moesten�

worden� in� tijden� van� een� verslechterende� wis-



selkoers� en� koortsige� concurrentie� op� de� markt�

met�Amerikaans�graan.�Maar�dit� besluit�was� ook�

gemotiveerd�door� de� morele�overtuiging� dat� alle�

burgers�een�gelijk�offer�moesten�brengen.��Wauters�

lichtte� zijn� besluit� toe� door� te� stellen� dat� het�

�onuitstaanbaar� (zou)� zijn,� op� het�oogenblik,�dat�

de� gansche� bevolking� zich� gaat� bevinden� onder�

het� regiem� van��t� vol�brood,� te� bestatigen�dat� er�

dagelijks�in�de�steden,�de�tea-rooms,�de�dancings,�

zekere�kategorieën�van�burgers�zijn,�welke�zonder�

maat�de�kostelijkste�en�zeldzaamste�eetwaren�ver-

bruiken�63.� Deze� motivering� illustreert� hoe� sterk�

de�gelijke�offerretoriek�van�tijdens�de�oorlog�nog�

jaren�bleef�doorwerken.

Dit� nieuwe� broodregime� was� echter� geen� lang�

leven� beschoren.� Een� koninklijk� besluit� van�

9�augustus�herstelde�het�oude�regime�en�gold� tot�

in�augustus�1921.�Economische�omstandigheden�

werden� ingeroepen,�maar�ook� de�weerstand�van�

de� bevolking� was� doorslaggevend.� De� minister�

gaf� in� de� motivering� van� de� wet� in� het� Staats-

blad�aan�dat�de��bevolking�beter�brood�vergde�64.�

Wit �brood�was�immers�niet�louter�een��caloriever-

schaffer�.� Het� was� voor� de� Belgische� bevolking�

in� de� naoorlog� een� belangrijke� betekenaar� van�

welstand�én�ongelijkheid.�Zo�blijkt�uit�een�gepu-

bliceerde�gra�ek�van�de�Bevoorradingsdienst�hoe�

het�huishoudbrood�nauwelijks�nog�geconsumeerd�

werd� vanaf� dat� het� wit� brood� weer� beschikbaar�

was�-�ondanks�een�merkelijk�prijsverschil65.

Ook�voor�het�diepgevroren�vlees�speelde�gelijkaar-

dige�gevoelens.�Het�verlies�geleden�door�de�Koel-�

en�Vriesdiensten� werd� in� 1921� gebillijkt� �door�de�

noodzakelijkheid,�onder�het�publiek�een�verbruiks-

artikel� te�brengen,�waarvan�het�zich�wars�toonde,�

onder�den�invloed�van�een�belachelijk�vooroordeel�

dat� hem� het� bevroren� vleesch� voor� minderwaar-

dig� deed� aanzien�66.� Dit� vlees� kon� aanvankelijk�

immers� niet� op� de� gunst� van� de� bevolking� reke-

nen.�De�Koel-�en�Vriesdiensten�herbergden�daarom�

63.  KB�29�april�1920,�BS�1�mei�1920.

64. KB�9�augustus�1920,�BS�11�augustus�1920.

65.  Rapport Général,�p.�151.

66. PDK,�1920-1921,�nr.�372.

ook� een� propagandadienst� die� de� consumenten�

van�de�kwaliteiten�van�dit�vlees�moest�overtuigen.�

Dit� toont� aan� dat� voedselpolitiek� niet� louter� een�

kwestie�was�van�biologisch�functioneren�:�volkoren�

brood� en� diepgevroren� vlees� waren� even� voed-

zaam.�Voor� de� bevolking� waren� deze� producten�

toch�niet�hetzelfde.�

De�naleving�van�al�deze� besluiten�moest�vanzelf-

sprekend�ook�afgedwongen�worden.�De�besluitwet�

van�5�november�1918�bevatte�daarom�ook�straffen�

voor� het� overtreden� van� maximumprijzen,� of� het�

achterhouden�van�opgeëiste�voorraden.�Dit�repres-

sief�luik�ging�echter�verder.�Er�werden�ook�nieuwe�

misdrijven� gecreëerd.� Zo� had� de� noodwet� van�

4�augustus�1914�reeds��warenwoeker��als�misdrijf�

geïntroduceerd.�Warenwoekeraars�waren�� �zij� die�

uit� winstbejag� de� noodzakelijkste� waren� �� aan�

de� circulatie� onttrekken�,� alsook� �zij�die�vrijwillig�

de� noodzakelijkste� eetwaren� of� waren� vernieti-

gen�of� laten�vergaan�.�Dit�misdrijf�bleef�behouden�

na� de� oorlog.� In� 1919� werd� hier� nog� een� nieuw�

misdrijf�aan� toegevoegd�:�de�verkoop�aan�woeker-

prijzen�van�de�allernoodzakelijkste�waren�(KB�van�

31�maart�1919,�en�later�aan�de�wet�toegevoegd�met�

de�verlenging�van�11�oktober�1919).�Met�dit�artikel�

kon�er�nu�ook�wettelijke�druk�uitgeoefend�worden�

op�de�prijzen�van�die�producten�die�niet�onder�de�

maximumprijzen�vielen.

Opmerkelijk� is� dat�na�de� oorlog�alle�straffen�aan-

zienlijk� werden� verzwaard�in� vergelijking� met�de�

noodwet�van�1914.�In�1914�was�voor�warenwoe-



Handgeschreven briefje van de Vereenigde Bakkers van Willebroeck aan de plaatselijke rijkswachts-

commandant om hun beklag te doen over het feit dat andere bakkers illegaal bloem smokkelen en die 

bijgevolg ‘witter ziet dan de onze’ (RA Beveren, EA Mechelen R, R55, 1920).



Beelden van betoging op 2 mei 1921 tegen een eerste seponering van de zaak tegen Baron Evence 

Cop pée, mijneigenaar, en zijn zoon die tijdens de oorlog grondstoffen aan de Duitsers hadden gele-

verd.�De�zaak-Coppée�stond�daarmee�symbool�voor�alle�vormen�van�oorlogspro�tariaat�en�het�verlan-

gen�van�de�bevolking�naar�een�rechtvaardige�bestraf�ng.�De�Coppées�zouden�in�1934�vrijgesproken�

worden (Le Peuple Illustré, 15 mei 1921).



keraars� een� gevangenisstraf� voorzien� van� 1� tot�

8�dagen�of�een�boete�van�50�tot�500�frank. Dit�werd�

na�de�oorlog�een�gevangenisstraf�van�15�dagen�tot�

5� jaar� en/of� een� geldboete� van� 100� tot� 100.000�

frank.� Daarenboven� moest� elke� veroordeling� nu�

gepubliceerd�worden� in� een�lokale�krant�en�geaf-

�cheerd�worden�aan�de�winkel�of�woonplaats�van�

de� veroordeelde.� Dit� was� niets� minder� dan� een�

strenge�vorm�van��public�shaming�.�Joseph�Wauters�

en�minister� van�Justitie�Emile�Vandervelde�zouden�

bij�de�verlenging�van�de�besluitwet�in�1919�voor-

stellen� om� deze� straffen� nogmaals� te� verhogen.�

Dit�voorstel�werd�unaniem�aangenomen.

De�aanzienlijke�verzwaring�van�de�straffen�na�de�

oorlog�illustreert�hoe�diep�de�ressentimenten�wor-

telden� ten� aanzien� van� de� �oorlogswoekeraars�.�

In� zijn� brief� aan� de� koning� gaf� Joseph�Wauters�

reeds� aan� dat� niet� alleen� de� voeding� verbeterd�

moest� worden� maar� dat �moralement,� les� villes�

auront�satisfaction�si�des�mesures�sont�prises�pour�

taxer�les�béné�ces�de�guerre�et�frapper�les�accapa-

reurs�et�les�gens�qui�vendent�à�des�prix��usuraires�.�

�Laurence� van� Ypersele� en� Xavier� Rousseaux�

maakten� in� hun� onderzoek� reeds� duidelijk� hoe�

zeer� in�het�bevrijde�land�een�bijzonder�virulente�

�vraag� naar� wraak�� bestond67.� Deze� wraakvraag�

uitte�zich� bij� de� bevrijding� overal� in�het� land� in�

de�vorm�van�burgerlijke�strafacties�tegen�zij�die�de�

bevolking� als� �oorlogsmisdadigers�� beschouwde.�

In�december�1918�was�de�orde�in�het� land�weer�

grotendeels� hersteld.� Cruciaal� hierin�was� dat� de�

staat�deze� oorlogsmisdadigers� actief� ging� vervol-

gen.�De� staat� trachtte� zodoende� zijn�monopolie�

op�geweld�én�bestraf�ng�te�vrijwaren.

Tot�nu�toe�hebben�historici�zich�bij�de�studie�van�

deze� overgangsjustitie�enkel�op�de�zwaarste�oor-

logsmisdrijven�geconcentreerd,�zoals�collaboratie�

en�verklikking68.�De�verstrenging�van�de�straffen�in�

67.  laurence Van  ypersele en xaVier rousse aux,��Leaving�the�War�:�Popular�Violence�and�Judicial�Repression�of��unpatriotic��

behaviour�in�Belgium�(1918-1921),�European Review of History, 12(2005) �:�1,�p.�3-22.

68. Zie�de�bijdragen�in�de�bundel �:�xaVier  rousse aux en laurence Van  ypersele , La Patrie crie Vengeance ! La Répression 

des  inciviques belges au sortir de la guerre 1914-1918,�Brussel,�2008.

69. jean -louis robert,�� The�image�of�the�pro�teer,��in�:�winter en robert�(eds.),�Capital Cities at War, p.�104-132.

70. PHK,�24�september�1919,�pp.�1678.

de�voedselwet�van�5�november�1918�beantwoord-

den�echter�aan�dezelfde�strategie.�De��vraag�naar�

wraak��oversteeg�immers�enkel�de�bestraf�ng�van�

de� politieke� collaboratie.�De�volkswoede�was� in�

feite�vooral�gericht�tegen�diegenen�die�zich�mate-

rieel�verrijkt� hadden� tijdens� de�oorlog�:� de� zoge-

naamde� oorlogspro�teurs.� Het� verschijnen� van�

deze� nieuwe� publieke� vijand� in� het� oorlogsvo-

cabularium� was� een� internationaal� fenomeen.69 

Deze�groep�werd�ervan�beschuldigd�hun�fair share 

niet� te� hebben� bijgedragen� tijdens� de� oorlog� en�

mede� verantwoordelijk� te�zijn�voor� de�materiële�

ellende.� In� België� richtte� deze� beschuldigingen�

zich�in�het�bijzonder�aan�het�adres�van�de�boeren.�

Minister�van�Justitie�Vandervelde�verklaarde�in�het�

Parlement� dat� hij� deze� mensen� onmogelijk� kon�

straffen� met� terugwerkende� kracht,�maar� dat� hij�

met de verhoging van de straffen aan deze vraag 

naar�rechtvaardigheid�bij�de�bevolking�wou�tege-

moetkomen70.�Hoewel� de� besluitwet� en� daarop-

volgende�verlengingen�dus�niet�rechtstreeks��oor-

logspro�teurs��bestrafte,�was�de�wet�wel�expliciet�

door�deze�gedachte�gemotiveerd.

Een�analyse�van�de�Gerechtelijke�statistieken�leert�

dat�deze�woorden�geen�dode�letter�bleven.�Uit�de�

statistieken�blijkt�dat� in�de�periode�1919-1921�in�

totaal�22�452�betichten�moesten�verschijnen�voor�

misdrijven� tegen� de� bevoorradingswet.� Het� aan-

deel� van� dit� type� misdrijf� in� het� totaal� aantal�

betichten� in� correctionele� rechtbanken� bedroeg�

12�%.�Van� alle� betichten� die� in� deze� jaren� voor�

een�correctionele�rechtbank�moesten� �verschijnen,�

was� dus� meer� dan� 1/10e� gerelateerd� aan� de�

bevoorradingswet.� Enkel� voor�diefstal�moesten�in�

deze� drie� jaren�meer�mensen� voor� de� correctio-

nele�rechtbank�verschijnen.�Er�was�dus�sprake�van�



Veroordeling ! Voorbeeld van aanplakking vonnis aan huis veroordeelde wegens vervoer van granen, 

niet  geautoriseerd door het Ministerie van Bevorraading. Aanplakking van de veroordeling was vanaf 

11 oktober 1919 verplicht voor inbreuken tegen de bevoorradingswetten (RA Beveren, EA Mechelen 

R, R55, 1920).



een� gerechtelijke� interventie� in� de� voedselmarkt�

die� ongezien� was� in� de� Belgische� geschiedenis.�

Ook�het�aantal�betichten�voor�andere��voedselmis-

drijven�� nam� immers� signi�cant� toe.� Zo� verdrie-

dubbelde�het�aantal�betichten�voor�voedselverval-

sing� in� vergelijking�met�de� vooroorlog.�Ook� hier�

heroriënteerde� het� beleid� zich� naar� de� belangen�

van�de�binnenlandse�consumenten.

De� veroordelingsgraad� lag� wel� in� lijn� met� de�

algemene�veroordelingsgraad�in�de�correctionele�

rechtbanken.� Het� aandeel� van� beboeting� in� de�

bestraf�ng� lag� wel� veel� hoger.� Gevangenisstraf-

fen�waren�zeer�zeldzaam.�Een�verklaring�hiervoor�

is� dat� economische� misdrijven� met� een� econo-

mische� straf� werden� bestraft.�De�wet� trof� vooral�

kleine�witteboordsmisdrijven,� zoals� het�niet-aan-

duiden� van� de� prijzen� of� geen� boekhouding� te�

hebben�gehouden�(beiden�verplicht�sinds�het�KB�

van�31�maart�1919).�Hoewel�ogenschijnlijk�banaal�

vandaag,�werden� deze� interventies� door� tijdsge-

noten� als� bijzonder� intrusief� ervaren.� De� maat-

regelen�konden�dan�ook�op�bijzonder�veel�tegen-

stand�rekenen�in�middenstandskringen71.

Uit� een� analyse� van� de� activiteiten� van� verschil-

lende� correctionele� rechtbanken� in� België,� blij-

ken� wel� grote� regionale� verschillen.� Zo� zijn� de�

arrondissementen� van�Mons�en�Arlon� signi�cante�

uitschieters� in�de�beide� uitersten.�Vreemd� genoeg�

vertonen� deze� regionale� cijfers� globaal� genomen�

nauwelijks�tot�geen�correlatie�met�het�rurale�of�ste-

delijke�karakter�van�de�gerechtelijk�arrondissemen-

71. HeyrM an, Middenstandsbeweging,�p.�83.

72.  Vrints,��Sociaal�protest�in�een�bezet�land,��p.�236.

73. eMM anuel ger ard , De Katholieke Partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940), Leuven�:�Kritak,�1985,�p.�198.

ten.�In�relatieve�termen�ligt�de�vervolgingsactiviteit�

in�de�provincie�Limburg�bijvoorbeeld�hoger�dan�in�

Oost-Vlaanderen.�Dit�lijkt�te�wijzen�op�het�bestaan�

van�verschillende�dynamieken�binnen�het�bevrijde�

land.�Die�wortelden�waarschijnlijk�deels�in�de�ver-

schillende� oorlogservaringen� binnen� het� land.�Zo�

lag�de� relatieve� vervolgingsactiviteit� na�de� oorlog�

hoger� in� het� voormalige� Generaalgouvernement 

dan in het Etappengebiet ,�wat�de�hypothese�lijkt�te�

bevestigen�dat�het�militair�bestuurde�Etappengebiet  

in�materieel� opzicht�beter� af�was� dan� het� civiele�

bezettingsregime�tijdens�de�oorlog72.

Op�20�november�1921�vonden�de�eerste�verkiezin-

gen�plaats�volgens�de�hervormde��grondwet�(AES�en�

een�hervorming�Senaat).�Liberalen�(-1�zetel)�en�soci-

alisten�(-2�zetels)�verloren�licht�tegenover�de�verkie-

zingen�in�1919.�De�katholieke�partij�boekte�echter�

een� vooruitgang� van� 7� zetels.� Deze� verkiezingen�

betekenden�het�de�nitieve�einde�van�de�regeringen�

van�Nationale�Unie.�Er�werd�een�liberaal-katholiek�

kabinet�opgetuigd�onder� leiding�van� de� partijloze�

extraparlementair� George� Theunis.� In� zekere� zin�

was� dit� �zakenkabinet�� de� ultieme� consolidatie�

van�de�machtsverschuiving�na�de�wereldoorlog� in�

het� voordeel� van� de� industrieel-bancaire� elites73.�

Jaar
Totaal aantal betichten 

bevoorradingsmisdrijven
Veroordelingsgraad

Aandeel betichten 
bevoorradingsmisdrijven 
in totaal aantal betichten

1919 � 6060 72,30�% 11,30�%

1920 � 9147 82,70�% 13,50�%

1921 � 7245 81,40�% 11�%

TOTAAL 22452 79,49�% 12,01�%

Tabel 3 : Vervolging�besluitwet�5/11/1918�in�correctionele�rechtbanken,�1919-1921



Deze�nieuwe�regering�zette�de�de�nitieve�liquida-

tie� van� de� Bevoorradingsdienst� in.�Het�ministerie�

van�Nijverheid,�Arbeid�en�Bevoorrading�werd�terug�

het�ministerie�van�Nijverheid�en�Arbeid.�Het�is�ver-

leidelijk� om� dit� te� koppelen� aan� de� ideologische�

signatuur�van�deze�regering.�Deze�onttakeling�was�

echter�reeds�voor�de�verkiezingen�ingezet.

Zo� was� de� Bevoorradingsdienst� eind� 1920� al�

gestopt�met�de� invoer� van� vee.� De�Handelsdien-

sten�hadden�quasi�alle�andere�activiteiten,�zoals�de�

verkoop�van�kof�e,�corned beef,�en�huishoudspul-

len� eind� 1920� grotendeels� afgebouwd.� In� juni�

1921�stopten�ze� ook� de�verkoop� van� Regeerings-

boter.� In� augustus� 1921� begon� de� geleidelijke�

vrijlating� van� de� graanhandel.� In� september�voor-

zag� de�Dienst�nog�80 �%,� in� oktober�nog�60�%�en�

in�november� nog� 40 �%�van�het�benodigde� graan.�

De� gebouwde� koelopslagplaatsen� bleven� wel�

bestaan,�maar� de� Koel-� en�Vriesdiensten� zouden�

worden� omgezet� in� een�Nationale�Maatschappij.�

In�het�najaar�van�1921�werden�tot�slot�ook�de�maxi-

mumprijzen�op�brood,�suiker�en�vlees�opgeheven.�

Vanaf�14 �augustus�1921�bleef�enkel�de�maximum-

prijs�op�braad-�en�biefstukvlees�(vers�en�bevroren)�

behouden� (KB� 12� augustus� 1921).� De � broodprijs�

werd�vanaf�29�augustus�1921�helemaal�vrijgelaten,�

de�suikerprijs�vanaf�1�november�1921�(MB�26�sep-

tember�1921).�Wanneer�de�nieuwe�regering-Theu-

nis�aankondigde�de� Bevoorradingsdienst�de�nitief�

te� liquideren,� en�afstand� deed� van� de�meest� sub-

stantiële�rechten�uit�de�bevoorradingswet�(rantsoe-

neren,�opeisen,� en�prijszetten),� bevestigde� ze� dus�

enkel�een�toestand�die�reeds�voor�de�verkiezingen�

was� ingezet74.�Het�waren�enkel� de�maximumprij-

zen�op�een�paar�stukken�vlees�die�kwamen�te�ver-

vallen�met�dit�besluit.

Wat�betreft�het�licentiesysteem�kreeg�Wauters�ech-

ter�gelijk.�Hij�had�in�de�zomer�in�1921�verklaard�

dat �le� gouvernement� de� demain� sera� obligé� de�

maintenir� certaines�de� ses�dispositions,�et�on�les�

74.  wet�31�december�1921,�BS�1�januari�1922.

75.  PHK,�1920-1921,�30�juni�1921,�p.�1851.

76.  PDK,�1921-1922,�23�december�1921,�nr.�18.

77. PHK,�1922-1923,�19�januari�1923.

78.  wet�27�december�1923,�BS�29�december�1923.

discutera�en�novembre�ou�en�décembre�prochain�:�

on�aura�le�temps�75. De�regering-Theunis�verlengde�

inderdaad� het� licentiesysteem� (geldig� voor� o.a.�

melk,�eieren,�suiker,�aardappelen)�en�breidde�het�

zelfs�verder�uit�naar�groenten�en� fruit76.�Ter�argu-

mentatie�noemde�ze�zowel�de�onvoldoende�bin-

nenlandse� productie� als� de� ontwaarding� van� de�

frank� genoemd.� In� 1922� en� 1923� werd� de� wet�

nog�eens� verlengd.�De�regering� beschouwde�het�

licentiesysteem� als� het� �meest� geschikte�middel��

tegen� een� nieuwe� stijging� van� de� levensduurte.�

In� 1923� werd� de� wet� uitgebreid� naar� alle goe-

deren.�De�wet�werd� in�de� kamer�met� 109�tegen�

3�stemmen�aangenomen77.�Drie�liberalen�stemden�

tegen.�Deze�wet�zou�in�december�1923�nog�eens�

tot�december�1925�verlengd�worden78.

Hoewel� de� regering-Theunis� in� december� 1921�

afstand� deed� van� haar� volmachten�inzake�maxi-

mumprijzen,� rantsoeneringen� en� opeisingen,�

verlengde� ze� de� bevoorradingswet� wel� nog� met�

een�half�jaar.�De�verplichting�op�boekhouding�en�

prijsaanduiding� bleef� gehandhaafd� evenals� het�

verbod�op�warenwoeker�en�woekerprijzen.�Deze�

bepalingen�zouden�uiteindelijk� tot�1�maart�1923�

in� voege� blijven.� Dit� verklaart� waarom� na� de�

liquidatie�van�de�Bevoorradingsdienst,�in�de�jaren�

1922�en�1923,�nog�4�670�betichten�moesten�voor-

komen�voor�inbreuken�tegen�de�besluitwet.

Opvallend�is� dat�de� liberale� regering-Theunis�na�

1�maart� 1923� nog� tot� tweemaal� toe� zou� probe-

ren�om�het�woekerverbod�te�verlengen.�Twee�keer�

kwam�het�wetsvoorstel�er�ten�tijde�van�een�plotse�

verslechtering� van� de�wisselkoers,� en� een� nave-

nante� stijging�van� de�levensduurte.�De� bezetting�

van�de�Ruhr�in�1923�had�een�einde�gemaakt�aan�

de� lange�periode�van�prijsdalingen�die�zich� in�de�



laatste�maanden� van� 1920� had� ingezet.�Met� de�

bezetting�werd�immers�de� hoop� op�een� opwaar-

dering� van� de� Belgische�munt�de�nitief� opgege-

ven� door� de�munthouders� in� binnen-�en� buiten-

land79.�Het� gevolg� hiervan�was� een� aanzienlijke�

kapitaalvlucht� uit� de� Belgische� frank.�Met�name�

de�prijsstijgingen�in�de�eerste�maanden�van�1924�

waren� bijzonder�uitgesproken.�Eind� februari�was�

ook� de� eerste�regering-Theunis� gevallen.�Bij� zijn�

heraantreden�in�de�Kamer�op�18�maart�1924�zou�

Georges� Theunis� aankondigen� dat� de� nieuwe�

regering-Theunis� II� een� strafwet� zou� neerleggen�

�frappant� les�mauvais� citoyens� qui� vendent� leurs�

marchandises�à�des�prix�usuraires�80.

Hierin� hadden� de� acties� van� oud-strijders� op� de�

botermarkten� in� o.a.�Mechelen,� Brussel� en�Mer-

chtem� een� grote� rol� gespeeld81.� Daarbij� hadden�

oud-strijders� van�de�Nationale� Strijdersbond� ver-

kopers�manu militari�gedwongen� de�boterprijzen�

te� verlagen.� Deze� acties� resoneerden� zeer� sterk�

in� de� Belgische� politiek.� De� oud-strijders� geno-

ten� immers� een� bijzonder� moreel� gewicht� in�

het� bevrijde� België.� Daarenboven� maakten� hun�

geproclameerde� apolitieke� drijfveren� het� moei-

lijk� hen� in� een� bepaalde�ideologische�hoek�weg�

te� zetten.�Net� als� in� 1923� liep� het� wetsontwerp�

echter� stuk� in� de� Belgische� Kamer.�Ook� dit� was�

niet�simpelweg�een� partijpolitiek�verhaal,�gezien�

het�vooral�de�liberale�en�katholieke�volksvertegen-

woordigers�waren�die�hun�eigen�regering�zouden�

dwarsbomen.�Ook� de� BWP�was�niet�onverdeeld�

gelukkig,� en� zo� zou� o.a.� Jules� Destrée� in� 1924�

zich�expliciet�tegen�de�wet�uitspreken.

De� wetgevingsactiviteit� resulteerde� wel� in� twee�

nieuwe�permanente�wetten�die� tot�op�de�dag�van�

vandaag� doorwerken.� De� wet� van� 30� juli� 1923�

(BS� 18� augustus� 1923)� verplichtte� de� kleinhan-

delaar� de� prijzen� van� alle�koopwaren� �van�eerste�

noodwendigheid�� zowel� in�zijn�winkel� als� buiten�

duidelijk�aan�te�duiden.�De�wet�van�18�juli�1924�

(BS� 24� augustus� 1924)� bestrafte� alle� vormen� van�

79. janssens , De�Belgische�Frank,�p.�184.

80. PHK,�1923-1924,�18/3/1924,�p.�661.

81. Het Strijdersblad. Tolk der Oud-Strijders, �nummers�van�maar t�en�april�1924.

82.  HeyrM an, Middenstandsbeweging, p.�157.

�ongeoorloofde� speculatie�� door� middel� van�

bedrog,�prijs-�en�productieafspraken.�De�verplich-

ting�op�prijsaanduiding�bestaat�vandaag�nog,�zij �het�

niet�meer� in�de�oorspronkelijke� vorm.�De�wetge-

ving�was�een�eerste�prille�vorm�van�consumenten-

bescherming� van� staatswege.� De� regering� stelde�

dat�consumenten�in�staat�moeten�zijn�om�onafhan-

kelijk� van� de� verkoper�de� verkoopprijs� te�kunnen�

vaststellen.� Daarenboven� verhinderde� deze� ver-

plichting�handelaars�de�prijs�te�differentiëren�naar-

gelang� het� pro�el� van� de� consument.�Anderzijds�

paste�de�wet�ook�binnen�het�economische�liberale�

idee�dat�de�vrije�mededinging�het�laagste�prijseven-

wicht�zou� teweegbrengen.�De�veropenbaring�van�

de�prijzen�zou�zodoende�een�neerwaartse�druk�op�

de� prijzen� uitoefenen,� omdat� consumenten� aan-

gemoedigd� werden� actief� de� laagste� prijzen� op�

te� zoeken.�Ondanks� enkele� tegenwerpingen� over�

�metershoge� borden�� werd� de� wet� met� 96� tegen�

3�stemmen�aangenomen.

De�wet�van� 18� juli�1924�op� �ongeoorloofde�spe-

culatie��staat�nog�altijd�in�het�wetboek,�maar�blijft�

nauwelijks�toegepast.�Artikel�1�van�de�wet�bestraft�

alle� prijsstijgingen-� en� dalingen� bekomen� door�

bedrieglijke� middelen� (of� pogingen� daartoe).�

Het�eerste�lid�bestond�reeds�in�artikel�311�van�het�

strafwetboek� -� nu� werd� ook� de� poging� daartoe�

strafbaar�gesteld.�Het�tweede�artikel�was�nieuw,�en�

doelde� op� alle� vormen� van� prijs-� en� productieaf-

spraken.�Alle� abnormale prijsstijgingen-� en� dalin-

gen� bekomen� door�overeenkomsten� (of�pogingen�

daartoe)�werden�strafbaar�gesteld.�In�feite�was�dit�de�

eerste�vorm�van�mededingingswetgeving�in�België.�

Het�wetsvoorstel�was�aanvankelijk�op� tafel�gelegd�

door� de� voorzitter� van� de� Middenstandsgroep,�

katholiek� Paul�Wauwermans.�Deze� parlementaire�

groep�was�opgericht�in��januari�1920.�Deze�conser-

vatieve�fractie�binnen� de� Katholieke� Partij�wou�in�

de� eerste� plaats� de� belangen� van� de� zelfstandige�

ondernemers verdedigen82.�In�feite�verwoordde�dit�

wetsvoorstel�het�traditionele�middenstandersstand-

punt�dat�het�in�de�eerste�plaats�de�grote�bedrijfskar-



tels�verantwoordelijk�waren�voor�de�prijsstijgingen,�

en� dat� de� �kleintjes�� slechts� dankbare� zondebok�

van� dienst� waren83.�Verschillenden� parlementari-

ers�merkten�echter� op� dat�deze�wet�verschillende�

zaken�strafbaar�zou�stellen�die�op�dat�moment�zeer�

gangbaar� waren� in� de� Belgische� industrie.� Reeds�

voor�de�oorlog�had�de�kartellering�zich�in�de�Bel-

gische� industrie� ingezet.�Deze�tendens�werd�enkel�

verder� versterkt� door� de� oorlog� en� tevens� actief�

aangemoedigd� door� de� grote� Belgische� �nanci-

ele� instellingen.� Zo� kwam� het� ook� dat� er� zoveel�

uitzonderingen� aan� de� wet� werden� toegevoegd.�

Dit�leidde�ertoe�dat�wet�compleet�onbruikbaar�was.�

Vanaf�het�invoeren�van�de�wet�tot�in�1939�zouden�

er� voor� dit� misdrijf� in� totaal� 19 gedaagden� zijn,�

waarvan�er�8�werden�vrijgesproken�(in�1928)�en�er�

11� een�voorwaardelijke� boete�kregen� (in� 1926)84.�

De�wet�werd�met�99�tegen�31�stemmen�aangeno-

men.�24�katholieken�en�7�liberalen�stemden�tegen.�

50�leden�van�de�68�koppen�tellende�socialistische�

fractie�stemde�voor�de�wet.

De� acties� van� de� oud-strijders� van� de�Nationale�

Strijdersbond� in� maart� 1924� waren� op� enkele�

kleine� uitzonderingen� na� de� eerste� serieuze�

prijsrellen� in� België� na� de� Eerste�Wereldoorlog.�

In� de� periode� daarvoor�waren� prijsrellen� in� Bel-

gië� grotendeels� uitgebleven.� Dat� is� een� opmer-

kelijke�vaststelling,� gezien� het� feit� dat�prijsrellen�

en� andere�vormen� van�prijscontestatie� tijdens�de�

oorlog� bijzonder� veel� voorkwamen.� Dit� bewijst�

het�relatieve�succes�van�de�voedselpolitiek�van�de�

Belgische�regeringen�van�Nationale�Unie.

De�oorlog�had�de�Belgische�elites�gedwongen�om�

met� de� burgers� �als� consumenten�� in� dialoog� te�

gaan,�en�consumentenzaken�als�politieke,�nationale�

problemen� te� gaan� beschouwen.� De� coalitie� die�

deze�operatie�tijdens�de�oorlog�had�uitgevoerd�door�

middel�van�het�Nationaal�Comité,�zette�deze�poli-

83.  Zie�over�de�dominantie�van�dit�idee�in�middenstandskringen �:�Mart in  H. geyer ,�� Teuerungsprotest,�Konsumentenpolitik�

und�soziale�Gerechtigkeit�während�der�In�ation �:�München�1920-1923,��Archiv für Sozialgeschichte, 30(1990),�p.�209.

84. Gerechtelijke�statistiek,�1919-1939.

tiek� in�de�schoot�van�de�regeringen�van�Nationale�

Unie�verder.�Deze� volonté de ravitailler moet niet 

enkel�verklaard�worden�als�de�humanitaire�bekom-

mernissen�van�elites,�maar�ook�door�de�unieke�kans�

tot�machtsverwerving�die�de�voedselpolitiek�bood.�

Daarenboven�moest�deze� voedselpolitiek� van�sta-

biele�prijzen�ook�deels�de�loon�eisen�temperen.

De� naoorlogse� voedselpolitiek� bracht� wel� dege-

lijke� structurele� veranderingen� teweeg.� Zo� is� het�

verschillende�malen�vastgesteld�dat�de�voeding�van�

de�gemiddelde�Belg� na�de� oorlog� snel�verbeterde,�

niet�alleen� ten�aanzien�van�de�oorlog,�maar�ook� in�

vergelijking�met�de�periode�voor�de�oorlog. Minister 

Joseph�Wauters�kwam�daarbij� inderdaad�tegemoet�

aan� bepaalde� vooroorlogse� socialistische� (maar�

ook� liberale)� verzuchtingen,� met� bijvoorbeeld� de�

publiek� ge�nancierde� bouw� van� koelopslagplaat-

sen,�en�de�breuk�met�de�strenge,�restrictieve�invoer-

politiek�t.a.v.�(diepgevroren)�vlees�en�boter.

De�noodzakelijkheid�van�een�goed�was�echter�niet�

alleen�een�kwantitatief�gegeven.�De�regering�zou�na�

de�oorlog�bijvoorbeeld�snel�moeten�tegemoetkomen�

aan�de�vraag�van�de�bevolking�naar�wit�brood.�Wit�

brood�was�na�de�oorlog�een�belangrijke�betekenaar�

van�welzijn�en�ongelijkheid.�Het�was�aan�dat�laatste�

dat�de� regering�dacht�te�remediëren�met�de� invoer�

van� �het� regiem� van� �t� vol� brood��:� in� het�Belgisch�

koninkrijk� mochten� arm� én� rijk� alleen� nog� maar�

bruin� brood�eten.�Dit� subjectieve� aspect�uitte�zich�

ook�in�het�feit�dat�Wauters�niet�alleen�redelijke�prij-

zen�wou�bereiken,�maar�minstens�evenveel�belang�

hechtte� aan� stabiele� prijzen.� Prijsstabiliteit� instal-

leerde� immers� een� zekere�mate� van� voorspelbaar-

heid�in�het�dagdagelijkse�leven.�Dat�was�een�niet�te�

onderschatten�psychologische�factor�met�hoge�poli-

tieke�relevantie.�Dit�toont�ook�aan�dat�overheden�in�

de�naoorlog�een�in�atoire�politiek�van��de�cit�spen-

ding�� trachtten�te�combineren�met�een�politiek�van�

prijsstabiliteit� voor� een� heel� beperkt� aantal� �aller-

noodzakelijkste��producten.�Voedselpolitiek�was�dus�

niet�louter�de�politiek�van�de�laagste�prijzen.



De�gevoerde�voedselpolitiek�vereist�dus�zowel�een�

kwantitatieve� als� kwalitatieve� benadering.� Even-

goed� echter� moet� de� gerechtelijke� geschiedschrij-

ving�hierin�geïntegreerd�worden.�De�regering�werd�

bij� haar� terugkeer� immers�geconfronteerd�met� een�

bijzonder�sterke�vraag�naar�rechtvaardigheid�bij�de�

bevolking.�Deze�ressentimenten�richtten�zich� in�de�

eerste�plaats� tegen�die�groepen� die� zich� tijdens� de�

oorlog�hadden�weten�verrijken,�de�zogenaamde�oor-

logspro�teurs.�Hieraan�wou� de� regering�tegemoet-

komen�door�de� strenge�straffen� voor� de� inbreuken�

tegen�de�bevoorradingswetten,�en�de�introductie�van�

nieuwe�misdrijven� zoals� de� verkoop� aan� �woeker-

prijzen�.�Deze�ambitie�bleef�geen�dode�politieke�let-

ter,�maar�resulteerde� in�een�massale�strafrechtelijke�

interventie�in�een�markt�waar�de�staat�zich�traditio-

neel�afzijdig�had�gehouden.�Hoewel�de�bestraf�ng�

eerder�licht�bleef,�was�dit�ook�een�belangrijke�com-

ponent�van�de�naoorlogse�overgangsjustitie.

De�naoorlogse�voedselpolitiek�markeerde�zo�een�

belangrijke�breuk�met�de�het�beleid� in�de�voor-

oorlog,� maar� ook� met� het� liefdadigheidsbeleid�

van�tijdens�de�oorlog.�Net�als�in�de�arbeidsmarkt�

en� de� huurmarkt� zou� de� Belgische� overheid� na�

de� oorlog� voor� het� eerst� ingrijpen� in� een�markt�

waar�zij�zich�traditioneel�afzijdig�had�gehouden.�

De�naoorlogse�voedselpolitiek�had�de�legitimiteit�

van� het� Belgisch� politiek� bestel� dan�wel�weten�

waarborgen,� maar� datzelfde� bestel� tezelfder-

tijd� ook� in� belangrijke� mate� getransformeerd.�

Voedsel�was�één� van�de�eerste�markten�waarop�

de� oude� nachtwakersstaat� stilaan� vervelde� in�

een�welvaartsstaat.

Martin�Schoups�is�aspirant�van�het�FWO,�werkzaam�aan�de�vakgroep�Geschiedenis�van�de�UGent�(Onderzoeksgroep�Sociale�

Geschiedenis na 1750). Hij publiceert over de Belgische voedselpolitiek na de Eerste Wereldoorlog, en de politieke acties van 

de Belgische oud-strijdersverenigingen tijdens het interbellum. Voor zijn proefschrift onderzoekt hij de straatmanifestaties van 

stedelingen tegen de achtergrond van de democratisering in de periode van 1880 tot 1940.
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