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Eemnes en de Eerste Wereldoorlog [4] 
WIEBE VAN IJKEN 

 

Distributie 

Vorig jaar was er in onze Oudheidkamer een tentoonstelling te zien over Eemnes 
en de Eerste Wereldoorlog. Er is voor deze tentoonstelling veel onderzoek gedaan 
door leden van de HKE. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in een serie 
artikelen onder de titel “Eemnes en de Eerste Wereldoorlog”. De onderdelen 
“Spaanse Griep in Eemnes” en “Het neerstorten van een luchtschip op Bakkerij 
Heek” zullen niet aan bod komen omdat daarover al eerder is gepubliceerd. Dit 
vierde deel gaat over de distributie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wiebe van 
IJken beschrijft hoe het er landelijk aan toe ging met de distributie en daarnaast 
schetst hij de situatie in Eemnes. 

Het gemeentehuis van Eemnes in de Eerste Wereldoorlog. Hier was toen het distributiekantoor geves-
tigd. Links het publicatiebord waar de mededelingen werden opgehangen. 
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De distributie van goederen in Eemnes in de 
Eerste Wereldoorlog 

WIEBE VAN IJKEN 
 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 28 Juli 1914 had de Nederlandse 
regering de verantwoordelijkheid voor de levensmiddelenvoorziening. Dit resul-
teerde uiteindelijk in de rantsoenering en distributie van de eerste levensbehoef-
ten. In eerste instantie was er geen acute noodzaak voor het nemen van maatrege-
len, omdat de toestand van de land- en tuinbouw over het algemeen goed was. 
Ook het functioneren van de bakkerijen en de handel in levensmiddelen lieten 
niet te wensen over. Het kwam er meer op aan om maatregelen te nemen om het 
hamsteren en als gevolg daarvan prijsverhoging van levensmiddelen te voorko-
men. Wel werd het besluit genomen om de minster van oorlog, Nicolaas Bos-
boom, de bevoegdheid te geven om van alle Nederlandse spoorwegmaatschappij-
en het gebruik van de spoorwegen en materieel te vorderen. Hiermee kon dan, als 
het noodzakelijk werd geacht, de distributie worden uitgevoerd. Dit betekende dat 
later kleine hoeveelheden voor Eemnes bestemde goederen op het station van 
Baarn werden afgeleverd, waar ze met paard en wagen konden worden opge-
haald. 

In eerste instantie veranderde er niet veel in de voedselvoorziening in Eemnes. 
Er werd alleen een klacht ingediend bij de gemeente over een te gering gewicht 
van het brood dat in Eemnes werd geleverd. Na onderzoek bleek het te gaan om 
brood dat in Soest werd gebakken, maar in Eemnes werd verkocht. 

De opbrengst van de graanoogst in het najaar van 1914 was echter matig, 
waardoor de regering besloot om Amerikaans tarwe, tarwemeel en rogge te gaan 
aankopen. De bakkerijen ondervonden toen tijdelijk moeilijkheden door het lan-
ger uitblijven van de door de regering gekochte Amerikaanse tarwe. Als gevolg 
hiervan werd er een verbod op het bakken van witbrood uitgevaardigd. De toe-
stand werd hierna dusdanig, dat het nodig bleek om rogge voor de voeding van de 
mensen te bewaren. Rogge mocht niet meer als veevoer worden gebruikt, maar 
werd door maïs vervangen. Ook werden er vanaf begin augustus 1914 maximum 
prijzen ingesteld voor onder andere: koffie, thee, suiker, stroop, granen, brood, 
rijst, gort, grutten, havermout en bruine bonen. 

De meeste maatregelen die verband hielden met de levensmiddelenvoorzie-
ning werden in opdracht van het Rijk door de gemeentebesturen uitgevoerd. Zo 
gaf de toenmalige minister van landbouw, Mr. Treub, de burgemeesters in oktober 
1914 de aanbeveling om over te gaan tot het voor rekening van de gemeente aan-
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kopen van alle partijen rogge bin-
nen de gemeente. Er mocht door de 
boeren dus geen rogge die geschikt 
was voor consumptie meer gebruikt 
worden als veevoer. Als een boer 
een partij rogge had en die niet wil-
de verkopen, dan mocht deze wor-
den onteigend. Als schatters van de 
in beslag genomen partijen werden 
Wouter van Klooster en Mijndert 
Johan Seldenrijk benoemd. De maïs 
die de regering beschikbaar stelde 
ter vervanging van de in beslag ge-
nomen rogge werd door een centra-
le landbouworganisatie gedistribu-
eerd. In Eemnes werd die vertegen-
woordigd door: "De Stichtse Boe-
renbond".  

In november 1914 besloot de ge-
meenteraad om over te gaan tot de 
aankoop van levensmiddelen om 
prijsopdrijving van schaarser wor-
dende producten te voorkomen. 
Om dit te kunnen financieren werd 
door de gemeenteraad een krediet 
van 2000 gulden beschikbaar ge-

steld. Een bedrag, dat een paar maanden later werd verhoogd tot 3000 gulden. 
Naarmate de oorlog vorderde, werden er meer maatregelen genomen. Zo werd 

in maart 1915 de uitvoer van varkensvlees verboden om zoveel mogelijk voedsel 
voor binnenlands gebruik beschikbaar te houden. Twee maanden later volgde een 
door de minister van Landbouw vastgestelde regeling voor het beschikbaar stellen 
van goedkoop roggebrood. Hiervoor moest de aanwezige voorraad rogge bij de 
bakkers, de landbouwers en de molenaar worden geïnventariseerd. Aan de heren 
W. van Klooster en M.J. Seldenrijk werd gevraagd of zij behulpzaam wilden zijn 
bij de uitvoering hiervan. Waarop de heren Van Klooster en Seldenrijk verklaarden 
gaarne aan het verzoek te willen voldoen. 

Dit beschikbaar stellen van rogge voor het kunnen verkopen van goedkoop 
roggebrood blijkt nogal wat problemen op te leveren. In augustus 1915 werd er 

Distributiebonnen uit de Eerste Wereldoorlog 
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geen goedkope rogge meer geleverd omdat de opgave van de hoeveelheid aanwe-
zige rogge in Eemnes in augustus nog maar de helft was van de opgave van de 
hoeveelheid rogge in juni van dit jaar. Er werd geadviseerd: "om nog eens nauw-
keurig te doen nagaan of de landbouwers in Uwe gemeente misschien rogge ach-
terhouden". Er blijkt roggebrood aan de omliggende gemeenten te worden gele-
verd omdat daar de maximumprijs voor roggebrood niet meer geldt. De bakkers 
hadden blijkbaar ontdekt dat op deze manier wat extra kon worden bijverdiend. Er 
werd een oplossing gezocht door nog 80.000 kg duurdere rogge aan Eemnes be-
schikbaar te stellen voor het leveren van roggebrood aan de omliggende gemeen-
ten. Waarbij aan de gemeenteraad werd meegedeeld: "Ik vertrouw dat het U mo-
gelijk zal zijn, door het uitvoeren van strenge controle, te voorkomen dat voor het 
bakken van brood, bestemd voor consumptie in andere gemeenten, rogge wordt 
gebezigd die goedkoop voor Uwe gemeente beschikbaar wordt gesteld". Blijkbaar 
liet die controle in de praktijk te wensen over, want de burgemeester van Utrecht 
laat in november weten dat hij van de burgemeester van Blaricum heeft gehoord 
dat door de Eemnesser bakker Bartholomeus Post goedkoop roggebrood in Blari-
cum wordt verkocht. 

Ondertussen was er een waarschuwing gegeven aan de inwoners van Eemnes 
om verstandig om te gaan met de beschikbare hoeveelheden rogge. Er werd ge-
waarschuwd: 

1. Tegen verkoop of het laten malen van rogge zonder toestemming van de 
burgemeester. 

2. Tegen voedering van rogge aan het vee. 
3. Tegen het niet in goede staat bewaren der rogge. 

Deze waarschuwingen en de eerdere aankoop en vordering van de rogge waren 
blijkbaar niet voldoende om het gebruik van rogge als veevoer te voorkomen. Er 
werd dan ook door de gemeenteraad van Eemnes alsnog een verordening vastge-
steld die verbood om vee met rogge of roggebrood te voeren. Ondanks alle regel-
geving blijkt de in Nederland aanwezige voorraad rogge niet voldoende te zijn om 
in de behoefte aan roggebrood te voorzien. Door de regering werden dan ook ex-
tra hoeveelheden buitenlandse rogge beschikbaar gesteld. Uit een opgave [uit juni 
1915?] blijkt dat er in Eemnes ruim 3000 kilo rogge per week werd gebruikt. Blijk-
baar was er in Veenendaal nog wel voldoende rogge beschikbaar, omdat hier van-
daan 8000 kilo rogge aan Eemnes kon worden geleverd. Behalve een tekort aan 
rogge begon er ook een gebrek aan melk te ontstaan. Het gevolg hiervan was dat 
er door de veehouders in Eemnes alleen nog maar kaas mocht worden gemaakt als 
ze een verklaring van de burgemeester konden tonen waaruit bleek dat ze dezelf-
de hoeveelheid melk leverden als in het vorige jaar. 
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Er was in het eerste jaar van de 
oorlog nog geen sprake van dis-
tributie. Pas in september 1915 
werd er vanuit de regering een 
bericht aan de burgemeesters 
verstuurd dat het nodig werd om 
de distributie van de verschillen-
de voedingsmiddelen verder te 
centraliseren. Hiervoor werd het 
"Rijks Centraal Administratiekan-
toor voor de Distributie van Le-
vensmiddelen" ingericht in Den 
Haag, van waaruit de verstrek-
king van de hieronder vallende 

levensmiddelen werd verzorgd. Echter nog zonder dat er sprake was van een be-
perking op de hoeveelheden.  

De gemeenten konden opgaven doen aan dit administratiekantoor van de soor-
ten en aantallen goederen waar behoefte aan was. Er werd dan gekeken waar er 
nog voorraden beschikbaar waren en hoe die verdeeld konden worden. De burge-
meester van Eemnes verzocht aan het administratiekantoor om de aangevraagde 
goederen zo mogelijk per boot naar Amsterdam te verzenden om ze vandaar per 
beurtschipper Van IJken naar Eemnes te kunnen laten vervoeren want: "Schipper 
Van IJken vertrekt iedere Dinsdag en Vrijdag des namiddags om 3 uur van het 
Damrak tegenover de Kapelsteeg" 

In de maand april van het jaar 1916 volgden er weer nieuwe maatregelen. Er 
mocht vanaf dat moment alleen nog maar bruinbrood worden gebakken. Onder 
geen omstandigheden mocht er nog witbrood worden gebakken. Maar het bakken 
van beschuit mocht worden voortgezet. Ook het zogenaamd loonbakken door 
bakkers voor particulieren werd verboden. 

Er werd vanaf dat moment ook geen goedkoop ongebuild tarwemeel voor het 
bakken van bruinbrood meer aan Eemnes beschikbaar gesteld. "Vermits in Uwe 
Gemeente roggebrood volksvoedsel is, terwijl voldoende Buitenlandsche rogge te-
gen goedkoopen prijs aan Uwe Gemeente geleverd wordt." Voor de bakkers Hars-
kamp en Van de Kuinder in Eemnes-Binnendijk werd een uitzondering gemaakt 
omdat ze bruinbrood bakten op bonkaarten voor de gemeente Baarn.  

In eerste instantie vond de regering de genomen maatregelen voldoende zodat 
er pas op 19 augustus 1916 een Distributiewet werd aangenomen. Deze Distribu-
tiewet ging in hoofdzaak over drie punten: 

Bestelkaart voor aardappelen bij het Rijks Centraal Admi-
nistratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen. 
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1. De taak van de gemeente in de voedselvoorziening en de distributie van 
brandstoffen. 

2. Verbodsbepaling op het telen en gebruik van ongewenste gewassen en 
voedingsmiddelen. 

3. De mogelijkheid om distributieregelingen voor goederen vast te stellen. 
Hiermee kwamen de verschillende goederen "op de bon". B&W van Eemnes na-
men hierop het besluit om tot de uitvoering van de "Distributiewet 1916" over te 
gaan. Er werd een commissie van bijstand aangesteld die B&W zou bijstaan in de 
uitvoering van de Distributiewet en de levensmiddelenvoorziening. Hiervoor wer-
den de raadsleden: M.J. Seldenrijk en P. van 't Klooster gekozen. Eén van de eerste 
maatregelen van B&W van Eemnes was het vaststellen van een regeling voor de 
verstrekking van bruinbrood tegen een prijs van 12 cent per kg. De inwoners van 
Eemnes moesten zelf opgeven voor hoeveel gezinsleden en bij welke bakker ze 
het brood wilden kopen. Op basis van deze aangifte werden er bruinbroodkaarten 
verstrekt. De maximum hoeveelheid bruinbrood die hiermee kon worden gekocht 
was gemiddeld 3 kg per persoon per week. Op de laatste werkdag van de maand 
konden er nieuwe bonkaarten voor de volgende maand worden opgehaald. Van 

Verbod op het voederen van aardappelen aan het vee. 
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de bakkers werd gevraagd om op de eerste werkdag van de week voor 12 uur op-
gave te doen van de hoeveelheid verkocht brood in de vorige week. Per maand 
werd er in Eemnes op die manier gemiddeld ruim 16.000 kg bruinbrood gedistri-
bueerd. Ook werd met ingang van 1 oktober 1916 de goedkope roggebroodrege-
ling onderdeel van de distributie. Het goedkope roggebrood werd uitsluitend nog 
maar geleverd op broodkaarten à 10 cent per kg. De landbouwers mochten hier-
voor rechtstreeks rogge leveren aan de bakkers. Aan kosten voor bewaren en der-
gelijke mocht door de bakkers nog maar maximaal 50 cent per 70 kg in rekening 
worden gebracht. Ook nu bleek het weer bakker Post te zijn die er vanuit ging dat 
de regelingen niet op hem van toepassing waren. B&W van Blaricum lieten weten 
aan de burgemeester van Eemnes dat zij op 14 oktober 1916 een proces verbaal 
hadden opgemaakt tegen bakker Post uit Eemnes wegens de verkoop van rogge-
brood zonder bonkaarten. 

Behalve door de hierboven genoemde tekorten aan granen werd Nederland in 
het jaar 1916 ook nog eens getroffen door een mislukte aardappeloogst. Hierdoor 
was er zelfs in een agrarische gemeente als Eemnes een tekort aan aardappelen 
ontstaan. Zodoende zag de gemeente Eemnes zich in november 1916 genood-
zaakt tot het bestellen van twee wagonladingen aardappelen. Deze bestelling werd 
in het begin van het jaar daarop nogmaals herhaald. Toch viel het in Eemnes nog 
wel mee. In de stad leverde dit grotere problemen op. Dit kwam door de gewoon-
te van een groot deel van de bevolking om veel aardappelen te eten en daarbij de 
voorkeur te geven aan bepaalde soorten. Toen men ook met mindere kwaliteiten 
genoegen moest nemen, wekte dit ontevredenheid. Eerst moesten de minder duur-
zame aardappelen verbruikt worden, terwijl de betere soorten, die algemeen ge-
bruikt werden, bewaard bleven. Bovendien deden zich bij de distributie in de ste-
den allerlei moeilijkheden voor. In het voorjaar van 1917 deden zich als gevolg 
hiervan in Amsterdam ernstige ongeregeldheden voor; de zogenaamde aardappel-
relletjes. 
 
In Eemnes ontstond een ander probleem. De twee dorsmachines, die Eemnes rijk 
was, konden al weken lang niet gebruikt worden door een gebrek aan benzine. Dit 
probleem trad het jaar daarop opnieuw op. 
 
Tegen het einde van het jaar 1916 werd de distributie steeds verder uitgebreid. 
B&W van Eemnes stelden een verordening vast over de distributie van levensmid-
delen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen. Deze goederen werden alleen nog 
maar verkocht na inlevering van bonkaarten. De gemeente bepaalde in deze veror-
dening ook de te hanteren verkoopprijzen. Op 9 februari 1917 werd nog eens toe-
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gelicht dat het betrekking had op: erwten, bonen, havermout, gort, rijst, spek, vet, 
boter, margarine, zeep en aardappelen. 

Meel en bloem mochten alleen nog maar verkocht worden aan bakkers. Deze 
maatregel werd genomen om de aankoop van meel en bloem door particulieren te 
voorkomen die een eigen voorraad wilden aanleggen om brood van (te laten) bak-
ken. Ook tarwe mocht niet meer gebruikt worden als veevoer. Om de extra werk-
zaamheden, die dit met zich meebracht, goed te laten verlopen werd een extra 
ambtenaar benoemd die werd belast met de distributie van levensmiddelen en de 
daarvoor benodigde administratie. Hiervoor werd de heer Roozendaal aangesteld 
voor een salaris van 100 gulden per maand. Hij was tot aan die datum directeur 
van het levensmiddelenbureau te Ede. Er werd voor hem een kantoortje ingericht 
in het toenmalige gemeentehuis aan de Wakkerendijk. 
In de periode van de Eerste Wereldoorlog werd in Eemnes het elektriciteitsnet aan-
gelegd en konden de inwoners gebruik gaan maken van elektrisch licht. Dit kwam 
net op tijd omdat ook lampolie en kaarsen steeds schaarser werden. Maar ook 
elektriciteit was niet onbeperkt beschikbaar omdat de centrales op kolen gestookt 
werden. De kolenmijnen in Limburg konden de vraag naar kolen in Nederland 
maar amper aan. In verband met de kolennood werd op verzoek van het elektrici-
teitsbedrijf dan ook een aantal maatregelen genomen: 

1. De straatlantaarns een half uur later te ontsteken en om 10 uur te blus-
schen in plaats van om 12 uur. 

2. Om bij maanlicht de 2 avonden voor volle maan, en de 2 avonden na 
vollen maan, de straatlantaarns niet te laten branden. 

Ook de kerkelijke gemeente kreeg last van de schaarste. Doordat er geen petro-
leum meer beschikbaar was, nam het gebruik van kaarsen toe in bepaalde delen 
van Eemnes, zoals de Meentweg, die nog niet op het elektriciteitsnet waren aange-
sloten. De predikant diende dan ook een verzoek in om voor extra kaarsen in aan-
merking te mogen komen: 
"Volgens de opgave van den predikant zijn er 39 kerkbeurten waarin er verlichting 
zou noodig wezen, terwijl er voor iedere keer 60 kaarsen benoodigd zijn." 

Het tekort aan petroleum was ook iets waar schipper Van IJken last van had. 
Zijn motorschip had een motor die op petroleum liep en dit was voor de gemeente 
aanleiding om een verzoek aan de toewijzingscommissie in Den Haag in te die-
nen om een vat petroleum voor schipper Van IJken beschikbaar te stellen. "Dit 
omdat Eemnes niet aan een spoorweg gelegen is en de distributiegoederen in 
Eemnes aangevoerd worden door schipper Van IJken." 

 
Eerder is al gezegd dat de overheidsmaatregelen ook bedoeld waren om prijsop-
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drijving te voorkomen. De eerder vastgestelde maximum prijzen voor goederen 
werden regelmatig bijgesteld. In mei 1917 werd de maximum prijs voor melk door 
de gemeente vastgesteld op 13 cent per liter: "Elke hoogere prijs zou de draag-
kracht der bevolking te boven gaan" 

De melkprijs werd later dat jaar 9 cent en 10 ½ cent per liter. Behalve aan de 
prijzen was er door de distributie ook een maximum gesteld aan de hoeveelheden 
die van de verschillende producten gebruikt mochten worden. Een voorbeeld was 
het gebruik van rijst, gort en havermout, dat was toegestaan tot een gezamenlijk 
gewicht van 2 kg per persoon per 4 weken. 

Ook bleek er een tekort te zijn aan rijst in Eemnes. De gemeente verzocht aan 
het Centraal Administratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen om ex-
tra rijst, omdat er zo weinig ontvangen is dat er van een fatsoenlijke distributie 
geen sprake kon zijn. 

"aardappelen zijn in mijne gemeente niet te krijgen, waar ik mijne inwoners, 
vooral in deze drukke hooitijd, mede moet voeden is mij niet recht duidelijk. Bij 
het maaien van het koren wordt hier op rijst in het veld geleefd" 

De hoeveelheden levensmiddelen, die voor de distributie beschikbaar werden 
gesteld, waren gebaseerd op het aantal inwoners van Eemnes. Dit gaf dan weer 
problemen door de vele schippers die in de haven van Eemnes aanlegden voor het 
varen van hooi, turf en hout. Er ontstond een tekort aan levensmiddelen voor deze 
schippers omdat de verstrekking aan Eemnes hier niet in voorzag. "Onze haven is 
in de maand augustus door 59 vreemde schippers bezocht. Er mag worden aange-
nomen dat een schippersgezin gemiddeld uit 6 a 7 personen bestaat." Blijkbaar 
was het zo dat de meeste schippers met hun hele, grote, gezin aan boord van hun 
schip leefden. 

Een manier om de hoeveelheden ter beschikking gestelde levensmiddelen te 
verminderen, was om de tijdsinterval waartussen de bonnen verstrekt werden te 
vergroten. Met ingang van 2 september 1917 werd de hoeveelheid brood die op 
een broodkaart verkrijgbaar was van toepassing op een periode van 11 dagen in 
plaats van de eerdere 7 dagen. 

Naarmate het jaar 1917 vorderde, kwamen er steeds meer producten die onder 
de distributie-regelgeving werden opgenomen. Het was bijvoorbeeld verboden om 
rijwielbanden te verkopen, die niet voorzien waren van een rijkscontrolestempel 
en er werden maximumprijzen voor de verkoop van banden vastgesteld. Zelfs 
klompen, waarvan mag worden aangenomen dat die in Eemnes voor een groot 
deel door de lokale klompenmaker werden vervaardigd, werden onderdeel van de 
genomen maatregelen:"De heren A. Koppen van de R.K. Werkliedenvereniging en 
J. Ruizendaal van de Chr. Werkliedenvereniging hadden zich bereid verklaard om 
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de administratie van de distributie van goedkope klompen in Eemnes te verzor-
gen." 

Schoenen werden tegen gereduceerde prijzen beschikbaar gesteld. Na inleve-
ring van een bon hoefde voor één paar schoenen nog maar tweederde van de nor-
male verkoopprijs te worden betaald. "Hierbij is rekening gehouden met de veelal 
gevoegde praktijk dat, de vrouwen als regel zogenaamde bandschoenen of pantof-
fels dragen" 

Melk mocht niet meer worden gebruikt bij de bereiding van koek, beschuit, 
banket en brood. Ook voor kolen werd een rantsoeneringsstelsel ingevoerd en 
steenkolen werden tot een bepaalde hoeveelheid tegen verlaagde prijzen beschik-
baar gesteld. De distributie van brandstoffen in Eemnes werd in een krantenartikel 
bekritiseerd. De strekking was dat de brandstoffendistributie in Eemnes te wensen 
overliet. 

"De voorzitter zegt dat we thans met de brandstoffen ressorteren onder de 

Het schip van de familie Van IJken aan het Damrak in Amsterdam, waarmee de goederen van Amster-
dam naar Eemnes werden vervoerd. 
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brandstoffen commissie Baarn. De heer J. van 't Klooster zegt dat het schijnt of 
Baarn meer brandstof ontvangt dan Eemnes" 

Eemnes had in de voorgaande periode veel turf ontvangen maar er was behoef-
te aan meer kolen omdat turf minder geschikt geacht werd voor verwarming. 

Soms stokte de distributie door problemen met de toevoer van grondstoffen. 
Aan het einde van het jaar 1917 kon er geen brood meer worden gebakken in 
Eemnes door gebrek aan meel. Het verzoek werd gedaan om bloem en meel in 
het vervolg te laten leveren door de firma "Wessanen" in plaats van de firma 
"Holland" omdat de laatste de gemeente niet geleverd had en de gemeente nu 
zonder brood voor de inwoners zat. 

 
In het laatste oorlogsjaar was de distributie in Eemnes zodanig goed georganiseerd 
dat er niet veel aanvullende maatregelen meer nodig waren. Een aantal luxe pro-
ducten zoals koffie en thee waren niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Als gevolg 
hiervan werd het schenken van thee in openbare gelegenheden verboden. Vanaf 
eind februari 1918 was er helemaal geen thee meer te verkrijgen. Ten aanzien van 

Briefpapier van de firma Korthals Altes boven een brief aan de burgemeester van Eemnes over de leve-
ring van distributiegoederen aan Eemnes. 
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koffie werd door de burgemeester van Eemnes het wat merkwaardige besluit geno-
men dat het verboden werd om gemalen koffie te verkopen. 

"Het verbod is niet van toepassing op eene aflevering van koffie welke gema-
len is in tegenwoordigheid van den kooper dier koffie." Blijkbaar was er de angst 
dat er ongewenste stoffen aan de gemalen koffie werden toegevoegd om de hoe-
veelheid kunstmatig te vergroten. 

Ook werd er gewaarschuwd tegen de verkoop van zogenaamde koffie-
surrogaten, die schadelijk voor de gezondheid konden zijn. Er waren producten in 
de handel met een dubieuze samenstelling zoals surrogaat gemaakt van vermalen 
gebrande hyacintenbollen of vermalen gebrande aardappelschillen. 

Het was bij veel boeren in Eemnes de gewoonte om thuisslachtingen te laten 
uitvoeren. Omdat hierdoor de controle op beschikbare hoeveelheden vlees ont-
brak, werd er begin 1918 verordonneerd dat geen varkens of runderen meer 
mochten worden geslacht zonder opgave bij het gemeentehuis. Een maand later 
werden de huisslachtingen helemaal verboden. Op straffe van 6 maanden cel of 
een geldboete van 6000 gulden. De slachtingen van varkens mochten na die tijd 
alleen nog maar plaats vinden bij J. Ruizendaal. Eén van de districtsveeartsen Bu-
zing, Daams of Terbeek werd aangewezen als de verantwoordelijke keuringsarts. 

In het jaar 1918 werden er nog een paar aanvullende maatregelen getroffen. 
Zoals een verbod op het vervoer van aardappelen. Vanaf begin februari 1918 
mochten er geen hoeveelheden aardappelen van meer dan 10 kg buiten Eemnes 
vervoerd worden en er werd een maximum prijs voor hooi vastgesteld van 80 gul-
den per 1000 kg. 

Het Nederlandse leger, dat in deze tijd al jaren aan de grenzen paraat was om 
voorbereid te zijn op eventuele onverwachte gebeurtenissen, had door de grote hoe-
veelheden opgeroepen dienstplichtige militairen ook behoefte aan middelen. Er 
werd in april 1918 besloten om over te gaan tot vordering van wol voor het leger. 
De vrije handel in wol werd verboden en alle wol moest tegen een door de regering 
vastgestelde prijs worden ingeleverd om gebruikt te worden voor het leger. 

In die zelfde periode werd het verplicht om zelf voedingsgewassen te gaan ver-
bouwen. Personen die in de gelegenheid waren om aardappelen, bruine bonen, 
groenten en dergelijke voor eigen gebruik te kunnen verbouwen, werden van de 
distributie buitengesloten. 

"De landgebruikers die geen bouwland, doch wel grasland hebben, zullen van 
deze verplichting niet worden vrijgesteld, waar zij een gedeelte van hun grasland 
kunnen omspitten." 

Wel stelde de regering goedkope 20+ kaas ter beschikking als tegemoetko-
ming in de vermindering van voedsel door de beperking van het broodrantsoen. 
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De distributie in Eemnes verliep voor en groot deel via de lokale winkeliers. Er zijn 
dan ook regelmatig lijsten gemaakt waarop te zien is welke goederen door wie 
verkocht werden. 

Uit de verschillenden lijsten is een overzicht gemaakt van de leveranciers die 
in Eemnes in de Eerste Wereldoorlog actief waren. Zie Leveranciers in Eemnes 
(1914-1918) op pagina 168. 

Soms riep dat wel vragen op. In de vergadering van de gemeenteraad van  
10 september 1918 werd tijdens de rondvraag door de heer Stoutenburg een vraag 
gesteld over de verdeling van distributiegoederen over de winkeliers: 

"Wed. Raven zegt te weinig te ontvangen en Roothart e.a. krijgen in verhou-
ding met haar veel meer". "De voorzitter zegt dat alle goederen eerlijk verdeeld 
worden en dat vrouw Raven, even als alle anderen, niets meer krijgt dan wat haar 
toekomt. Van niet juiste verdeeling is geen sprake." 

Door de steeds toenemende werkzaamheden die de distributie met zich mee-
bracht, werd eind oktober 1918 nog besloten om het personeel van het distributie-
kantoor uit te breiden. Mejuffrouw G.H. Endendijk werd benoemd tot tijdelijk 
beambte aan het distributiebedrijf voor een salaris van 50 gulden per maand. Ze 
heeft hier ruim 8 maanden gewerkt tot op 1 juli 1919 het distributiekantoor in 
Eemnes werd opgeheven. De ontslagen medewerkers van het distributiebureau 
kregen na hun ontslag nog twee maanden salaris uitbetaald. 

 
Bronnen: Oud Archief Eemnes in de archiefbewaarplaats Eemland: 
 
OAE-1005-23 Notulen van de gemeenteraad 1901-1916 
OAE-1005-24 Notulen van de gemeenteraad  1916-1922 
OAE-1005-67 Notulen van B&W  1909-1917 
OAE-1005-68 Notulen van B&W  1917-1922 
OAE-1005-212 Ingekomen stukken 1914  
OAE-1005-213 Ingekomen stukken 1915 
OAE-1005-302 Ingekomen stukken en bekendmakingen, rubriek 11, distributie 1916 
OAE-1005-303 Ingekomen en verzonden stukken 1916, rubriek 12 t/m 46 
OAE-1005-305 Ingekomen stukken en bekendmakingen, rubriek 11, distributie 1917 
OAE-1005-307 Ingekomen en verzonden stukken 1917 
OAE-1005-308 Ingekomen en verzonden stukken 1917 
OAE-1005-310 Ingekomen en uitgaande stukken, rubriek 12-25 (1918) 
OAE-1005-480 Bekendmakingen 1914-1915 
OAE-1005-1281 Ingekomen stukken en bekendmakingen distributie 1917 
OAE-1005-1282 Ingekomen stukken en bekendmakingen distributie 1918 
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Oostenrijkse kinderen in Eemnes [3] 
 

HENK VAN HEES 

Maria / Miets Süssenbach (1905-1995) 
 

Niet lang na de Eerste Wereldoorlog, in maart 1920, is er een eerste groep van 
Oostenrijkse kinderen naar Eemnes gekomen. Later dat jaar zou nog een groep 
volgen. Zij kwamen hier om aan te sterken. Ze waren afkomstig uit gezinnen, die 
het slecht hadden gehad tijdens de oorlog. De meeste van deze kinderen kwamen 
uit Wenen. In een driedelige serie worden de lotgevallen beschreven van drie 
meisjes, die naar Eemnes kwamen. In deze derde aflevering staat Maria (Miets of 

M i t z i )  
Süssenbach centraal. 
 
Om meer te weten te komen 
over de achtergronden van deze  
kinderen heeft Harry van der 
Voort via de computer uitge-
breid onderzoek gedaan in Oos-
tenrijkse archieven en oude  
kranten. 
 
Maria (Mitzi/Miets) Süssenbach, 
is geboren in Wenen op 28-11-
1905 als dochter van Thekla 
Süssenbach, naaister van beroep 
en een onbekende vader. Haar 
moeder had toen al een zoontje 
Robert, dat geboren was op  
9 november 1902. Robert had 
dezelfde vader als Mitzi. De kin-
deren hebben hun vader nog 
wel gekend. Nadat hij was over-
leden is haar moeder op 9 mei 
1910 getrouwd met een Hon-

V.l.n.r. Robert Süssenbach, Mitzi Süssenbach, Pepi Hol-
dampf en hun moeder Thekla Süssenbach (1881-1916). 
Foto genomen te Wenen ca. 1911. 


