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Voorwoord

De interesse voor de Eerste Wereldoorlog neemt toe naar aanleiding van 
de herdenking in 2014-2018. Veel facetten van de Groote Oorlog zijn reeds 
bestudeerd en beschreven. Toch zijn er nog belangrijke lacunes. In de 
historiografie ging de aandacht immers vooral uit naar militaire en politieke 
aspecten van de oorlog. Het dagelijkse leven van de bevolking tijdens de 
bezetting is veel minder bekend. Over de landbouw- en visserijsector 
tijdens en na de Eerste Wereldoorlog is momenteel zeer weinig informatie 
beschikbaar. De Eerste Wereldoorlog is nochtans een belangrijke episode 
in de geschiedenis van de landbouw en onze eetcultuur.
 De Eerste Wereldoorlog bracht een cruciale breuk op het vlak 
van agrarische politiek in heel wat West-Europese landen. Sinds 1860 
volgden België en onder meer ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en Denemarken een overwegend liberale handels- en landbouwpolitiek: 
de invoer van goedkoop basisvoedsel werd toegelaten en op andere 
levensmiddelen rustte slechts een beperkte invoerheffing. Na de oorlog 
zouden de meeste Europese regeringen evolueren naar een meer geleide 
en gestuurde landbouweconomie, zeker tijdens de jaren van overproductie, 
vanaf de late jaren 1920. De ervaringen tijdens de oorlogsjaren hadden 
immers uitgewezen dat een strikte organisatie van de voedselproductie 
niet per definitie slecht was voor de sector. In zekere zin kan gesteld 
worden dat de (verre) voorlopers van het Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna.
 Dankzij een samenwerking tussen het beleidsdomein Landbouw en 
Visserij van de Vlaamse overheid (lv) en het Interfacultair Centrum voor 
Agrarische Geschiedenis (icag) wordt dat vergeten stukje wo i-geschiedenis 
bestudeerd, in zijn context geplaatst en voor het publiek ontsloten. Het 
icag ontwikkelt samen met lv en met zusterorganisatie cag vzw een 
pakket activiteiten in functie van de herdenking in 2014-2018 waarbij de 
evolutie van de landbouw- en de visserijsector centraal staat, alsook de 
ontwikkelingen op het vlak van de voedselvoorziening. 
 Het traject bestaat uit twee delen. Ten eerste is er het onderzoeksluik. In 
2012 en 2013 werd vernieuwend basisonderzoek verricht. In 2013 verscheen 
de onderzoeksgids Boeren, boter en bezetters, die een overzicht biedt van de 
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voornaamste historiografie en de belangrijkste bronnen met betrekking 
tot landbouw en voeding tijdens de periode 1910-1920. Een uitgebreide 
bibliografie en enkele onderzoekstips helpen de geïnteresseerde voort. 
Voorliggende publicatie is het logische vervolg op de onderzoeksgids. Het 
schetst de grote lijnen op het vlak van landbouw en voeding tijdens de 
oorlogsperiode en richt zich tot het grote publiek.
 Ten tweede zijn er vanaf 2014 de publieksactiviteiten waarvoor Boter 
bij de vis de basisinformatie levert. Samen met een aantal spelers uit de 
erfgoed- en landbouwsector werd beslist om een samenwerkingsverband op 
te richten rond het thema landbouw, visserij en voeding tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. De samenwerking kreeg de naam Boter bij de vis mee. 
Gelijktijdig met de uitgave van deze publicatie werd een projectwebsite 
gelanceerd: www.boterbijdeviswo1.be. De website bevat verhalen over het 
thema, is verrijkt met beeldmateriaal en toont de contactgegevens en 
activiteiten van de verschillende partners in het samenwerkingsverband. In 
het voorjaar van 2015 gaat een rondreizende tentoonstelling van start. De 
betrokken organisaties en verenigingen zullen de laagdrempelige expositie 
ontvangen en eventueel aanvullen met hun eigen verhaal.

 Jules van liefferinge

 Secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij
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inleiding

Een vernieuwend perspectief

‘Terwijl vroeger de buiten naar de stad ging en het soms als eene gunst 
aanzag er zijne waren tegen spotprijs te kunnen en te mogen verkoopen, 
kwam thans de stad naar den buiten; vaste opkoopers bezochten zelfs de 
meest afgelegen boerderijen en scharrelden al op wat ze konden; de boter 
was verkocht vóór ze gewonnen, de eieren verpatst vóór ze gelegd waren.’3

De beleving van de Eerste Wereldoorlog was voor iedereen verschillend. 
Een gevlucht boerengezin uit de Westhoek vertelt na 11 november 1918 
een ander verhaal dan een rijke herenboer uit Haspengouw. Een werkloze 
textielarbeider uit Gent beleefde de periode 1914-1918 op een andere manier 
dan de pastoor van het landelijke Sleidinge. Al naargelang het perspectief 
– dat van landbouwers, arbeiders, notabelen, fabrikanten, huisvrouwen of 
kinderen – wordt het beeld van de Eerste Wereldoorlog bijgesteld.
 Het verhaal van het dagelijkse leven tijdens 1914-1918 is niet te vatten in 
enkele frasen. Het is zaak om zoveel mogelijk verschillende stemmen aan het 
woord te laten.4 Niet zelden zullen die elkaar tegenspreken. Zo ontstaat er 
een genuanceerdere blik op de bezetting. Op verschillende niveaus waren er 
immers conflictsituaties: stad versus platteland, arbeiders versus landbouwer, 
Nederlandstalig versus Franstalig, steden en regio’s onderling… 
 In dit boek schetsen we een beeld van de landbouwsector en de voedsel-
bevoorrading tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. We zoeken antwoorden 
op vragen zoals: hoe was de hulpverlening georganiseerd? Welke problemen 
gingen ermee gepaard? Hoe verhielden de prijzen op de zwarte markt 
zich ten opzichte van de ‘officiële’ voedselprijzen? Welke keukenrecepten 
scoorden goed bij de bevolking? Hoe evolueerden de landbouwoogsten 
tijdens de bezetting? Welke rol was weggelegd voor de vissers op zee? 
Zorgde de oorlog voor een herverdeling van grond of vee? Wat met het 
imago van de boer? Hoe werden de verwoeste landbouwgewesten in West-
Vlaanderen hersteld? Kortom, we onderzoeken de impact van de Eerste 
Wereldoorlog op landbouw, visserij en voeding.
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 Het boek kreeg de titel Boter bij de vis. Dat heeft zowel een figuurlijke 
als letterlijke betekenis. ‘Boter bij de vis’ is een spreekwoord dat slaat op de 
contante betaling bij levering. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verkozen de 
boeren en andere handelaars om in cash geld te worden betaald. Daarnaast 
heeft Boter bij de vis ook een letterlijke interpretatie. Bij het bereiden 
van een maaltijd werd meestal boter als vetstof gebruikt, maar tijdens de 
oorlog was boter steeds moeilijker verkrijgbaar. De nood aan goede boter 
was groot. Het was bovendien een gegeerd smokkelproduct. Ook vis kwam 
onder de aandacht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door het tekort aan 
vlees suggereerden oorlogskookboekjes vlees te vervangen door vis. De 
schaarse bronnen wijzen op een verhoogde visconsumptie.
 Boter bij de vis is zowel chronologisch als thematisch opgebouwd. Het 
eerste hoofdstuk schetst de landbouw- en voedselsituatie in België aan de 
vooravond van de oorlog. Het was de periode van de belle époque, waarin 
alles mogelijk leek. De uitbarsting van geweld in 1914 maakte daar een 
einde aan. In het tweede hoofdstuk bekijken we welke gevolgen de Duitse 
inval had voor de landbouw. Enkele weken na de start van de oorlog 
was de voedselsituatie reeds precair. In een derde hoofdstuk komen de 
werking en de acties van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité (nhvc) 
aan bod. Het nhvc nam de voedselbevoorrading van het bezette land op 
zich. De economische uitbuiting van de landbouw vormt het onderwerp 
voor het vierde hoofdstuk. Het verhaal van de agro-industrie sluit daar 
nauw bij aan. De oorlogsgeschiedenis van melkerijen, slachthuizen en 
brouwerijen is uitgewerkt in het vijfde hoofdstuk. De honger en de dalende 
voedselconsumptie is het uitgangspunt van het zesde hoofdstuk. De mensen 
zochten naar alternatieven. Het zevende hoofdstuk belicht de zogenaamde 
paradox van de landbouw: hoe is het verval van de landbouw te rijmen met 
de grote winsten die sommige boeren maakten? Binnen dit hoofdstuk wordt 
ook het imago van de boer behandeld. Het luik oorlogsgeschiedenis wordt 
afgerond met een hoofdstuk over de landbouwsector in onbezet België. De 
drie laatste hoofdstukken behandelen de naoorlogse situatie. Hoofdstuk 
negen gaat dieper in op het herstel en wederopbouw van de landbouw. Het 
herstel van de veestapel komt er uitgebreid aan bod. Het volgende hoofdstuk 
belicht het bijzondere aspect van het landbouwherstel van de verwoeste 
gewesten. Het elfde hoofdstuk behandelt de impact van de oorlog op de 
naoorlogse landbouw. Een besluit somt de belangrijkste krachtlijnen tot 
slot nog eens op. Op sommige plaatsen verluchten kaderteksten het geheel. 
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In dit boek is er bijzondere aandacht voor de zeevisserij, vanwege haar 
complementariteit met de landbouwsector. De stukken over de visserij zijn 
in kaderteksten opgenomen.
 Voor de samenstelling van dit boek deden we een beroep op een ruim 
aantal bronnen, zoals dagboeken en contemporaine publicaties (bijvoorbeeld 
kranten en aanplakbrieven). Daarnaast steunden we op diverse studies over 
de primaire sector en de Eerste Wereldoorlog. Door het omvangrijke thema 
waren we genoodzaakt een selectie te maken. De gebruikte bronnen en 
geconsulteerde literatuur zijn terug te vinden in de bibliografie.
 Uiteraard komt een boek er niet zomaar. Langs deze weg wensen we 
iedereen te bedanken die op een of andere manier een bijdrage leverde bij 
de totstandkoming van deze publicatie. Vooreerst willen we het departement 
Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid bedanken. Zonder zijn 
steun zou het boek er niet gekomen zijn. Vanzelfsprekend bedanken we 
ook Davidsfonds Uitgeverij voor de vormgeving en de uitwerking van 
het boek. Daarnaast willen we alle bibliotheken, archiefinstellingen en 
documentatiecentra danken voor het ter beschikking stellen van beeld mate-
riaal, het wegwijs maken in de informatie en de vriendelijke service. Tot slot 
verdienen de collega’s van het cag en het icag een pluim voor de aangename 
sfeer, de gemoedelijke gesprekken en de oprechte interesse.

De	geschiedenis	van	de	geschiedenis

Over de geschiedenis van landbouw, platteland en de voedselsituatie tijdens 
de Eerste Wereldoorlog is relatief weinig bekend. Het onderwerp verdween 
lange tijd in de plooien van de historiografie. Toch is al enig historisch 
onderzoek verricht.5 Onderwerpen zoals de voedselbevoorrading en het 
herstel van de verwoeste gewesten kwamen reeds aan bod. We zetten de 
belangrijkste studies hieronder op een rijtje.
 L’occupation allemande en Belgique 1914-1918 (1919) van Louis Bertrand 
en La Belgique et la Guerre Mondiale (1928) van Henri Pirenne zijn 
algemene studies over de oorlog waarin het dagelijkse leven zijdelings 
aan bod komt.6 Tijdens de jaren 1920 verschenen enkele detailstudies. De 
voornaamste stonden op naam van Albert Henry, tijdens de oorlog secretaris-
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generaal van het Nationaal Hulp- en 
Voedingscomité (nhvc) en vanaf 1920 
directeur-generaal van het Ministerie 
van Landbouw. Hij publiceerde enkele 
werken over het nhvc, de belangrijkste 
hulp organisatie in bezet België.7 Door 
zijn hoge functie – Henry had contact 
met alle topmannen van het nhvc – en 
persoonlijke betrokkenheid, was zijn 
objectiviteit soms betwijfelbaar. In 
L’agriculture belge et la guerre (1918) 
beschreef hij nauwgezet de toestand 
van de landbouwsector voor, tijdens 
en na de oorlog. Andere studies 
over de landbouw tijdens 1914-1918 
zijn L’agriculture belge pendant la 
guerre et après la guerre (1919) van 
Nicolas Berger en Geschiedenis van 
den landbouw in België voor, tijdens 
en na den oorlog (1923) van Jan 

Sebrechts. In 1926 verscheen La Belgique restaurée met daarin een artikel 
van Georges De Leener met eenzelfde invalshoek. Over de wederopbouw 
en het landbouwherstel van de verwoeste Westhoek verschenen in de jaren 
1920 diverse artikelen en brochures.
 In de vroegste fase van de geschiedschrijving komen vooral agronomen, 
politici, experts en beleidsmensen aan het woord. Historici zoals 
Henri Pirenne en Fernand Baudhuin hebben vooral aandacht voor de 
voedselbevoorrading van het bezette land. Landbouw en visserij komen 
slechts in beperkte mate aan bod. De geschiedschrijving over landbouw, 
voeding en de Eerste Wereldoorlog door historici verscheen voor het eerst 
in algemene overzichtswerken over landbouwgeschiedenis. Vooral wegens 
het ontbreken van coherent en toegankelijk bronnenmateriaal was het 
onderwerp aanvankelijk geen thema voor professionele landbouwhistorici.
 Pas vanaf de jaren 1980 was er hernieuwde interesse voor de geschiedenis 
van voedselconsumptie en levensstandaard tijdens de jaren 1910-1920. 
Vooral Peter Scholliers was op dat vlak actief. Via de evolutie van de 
koopkracht onderzocht hij de invloed van de oorlog op de levensstandaard.8 

Albert Henry, tijdens de oorlog secretaris van het Nationaal Hulp- 

en Voedingscomité, schreef de eerste werken over de impact van 

de Eerste Wereldoorlog op landbouw en voedselbevoorrading.
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Hij concludeerde onder meer dat de levensomstandigheden na 1918 er 
sterk op vooruit gingen, zodat de oorlog werkelijk als ‘breukmoment’ kan 
worden beschouwd. In het standaardwerk Arm en rijk aan tafel (1993), 
vergeleek Scholliers de voedselsituatie van de Eerste Wereldoorlog met 
die van de Tweede Wereldoorlog.9 Hij besloot dat de voedselprijzen tijdens 
1914-1918 vooral stegen tijdens de tweede helft van de oorlog terwijl ze 
tijdens 1940-1945 vooral in de eerste helft klommen. In een publicatie over 
de geschiedenis van de Belgische Boerenbond (1990) belicht Leen Van 
Molle voor een eerste maal grondig de werking van de landbouworganisatie 
tijdens de oorlog.10 De conflicterende situatie met de Duitse bezetter, maar 
ook met de Landbouwsectie van het nhvc komt daarin aan bod. Roger 
Jansoone publiceerde het voornaamste werk over de geschiedenis van 
de zeevisserij tijdens 1914-1918.11 In achttien artikels onderzocht hij de 
oorlogsgebeurtenissen in Oostende, telkens toegespitst op de visserijsector.
 De eenentwintigste-eeuwse Belgische oorlogshistoriografie kreeg een 
nieuwe impuls door de nakende herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ 
en door het openstellen van archieffondsen zoals dat van het nhvc.12 
Historicus Luc Vandeweyer besloot dat er, zowel in bezet België als aan het 
front, naast de ‘officiële’ voedselbedeling en strooppartijen ook ruimte was 
voor de aanleg van volkstuintjes.13 De levensmiddelen die het Werk van den 
Akker opleverden, waren een aangename aanvulling op het rantsoen. In 
zijn bijdrage over Sociaal protest in een bezet land (2011) onderzocht Antoon 
Vrints verschillende voedselopstanden tijdens de oorlog.14 Via optochten, 
petities, rellen, strooptochten, vergeldingsacties, brandstichtingen en 
blokkades liet de lokale bevolking haar ongenoegen blijken. Historica 
Giselle Nath diepte het thema van honger en protest verder uit in haar boek 
Brood willen we hebben! 15 Een recent artikel van Brecht Demasure en Yves 
Segers focust op de voedingsadviezen die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werden verschaft.16 Ze onderzoeken de praktische tips en keukenrecepten 
van landbouwdeskundigen, dokters en huishoudkundigen. 
 Uit het overzicht blijkt dat de landbouwsector op zich weinig aan bod 
gekomen is. Ook over de agro-industrie in bezet België zijn weinig studies 
geschreven. De publicatie van Frank Becuwe over de brouwerijen in onbezet 
België is een uitzondering.17 Landbouwhistorici incorporeerden het onderwerp 
wel in overzichtspublicaties zoals Leven van het land (2004), maar een 
omvattende synthese over de primaire sector tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ontbreekt tot nu toe. Deze publicatie brengt daarin verandering. 
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 De laatste jaren verschenen enkele vulgariserende publicaties over eten 
in oorlogstijd.18 In 2008 publiceerde de Nederlandse journalist Rick Blom 
het boek Honger, een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De auteur 
had vooral aandacht voor de wijdverspreide honger die aan beide zijden van 
het front heerste. In 2012 verscheen het boek Tweemaal oorlog, driemaal 
honger van Eddie Niesten. De hongercrisis van de Eerste Wereldoorlog 
wordt doorgetrokken naar de periode van het interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog. Recent verscheen ook Nieuwe meesters, magere tijden van 
Diane De Keyzer over eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Deze vulgariserende boeken bevatten echter weinig nieuw onderzoek.
 Buitenlandse literatuur over landbouw en voeding tijdens 1914-1918 is 
ruim voorhanden. We beperken ons hier tot de voornaamste. In Frankrijk 
waren in de jaren 1920 de publicaties van politiek agronoom Michel Augé-
Laribé toonaangevend.19 Pas in de jaren 1970 was er interesse van Franse 
landbouwhistorici voor de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Pierre 
Barral onderzocht de nasleep van de oorlog op de Franse landbouw, terwijl 
Joel Polle de vooruitgang en evolutie van de landbouw tussen 1914 en 1926 
bekeek.20 Craig Gibson bestudeerde in 2003 de invloed van de aanwezigheid 
van de Britse militaire troepen op de landbouwsector in Noord-Frankrijk 
en Vlaanderen.21

 Het standaardwerk over de Britse voedselproductie tijdens de oorlog was 
van Thomas Middleton (1923).22 Nieuw wetenschappelijk onderzoek verscheen 
pas in 1978 met het achtste deel van The Agrarian History of England and Wales 
dat de periode 1914-1939 belichtte.23 Er is aandacht voor beleidsmaatregelen, 
voedselproblematiek, prijscontrole en landbouwproductie. In 1989 – 75 jaar 
na de start van de oorlog – verschenen twee relevante publicaties: British 
agriculture in the First World War (Peter Dewey) en The First World War: 
an agrarian interpretation (Avner Offer).24 Offers opzet was om aan te tonen 
hoe sociale en economische factoren een rol speelden bij de deelname van 
Groot-Brittannië aan de oorlog. In 2004 verscheen Farming and Forestry on 
the Western Front 1915-1919 van Murray Maclean.25 Het fotoboek schetst het 
Britse soldatenleven achter het front aan de hand van beeldmateriaal van 
het Imperial War Museum in Londen. Bijzonder zijn de foto’s waar Britse 
soldaten de Belgische en Noord-Franse landbouwers in de niet-bezette zone 
helpen met het binnenhalen van de oogst.
 De publicaties van Friedrich Aereboe van tijdens en na de oorlog (1916 
en 1927) waren lange tijd de belangrijkste referentiewerken over landbouw 
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en voeding in Duitsland.26 De precaire voedselsituatie in Duitsland werd 
gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de overwinning van de 
geallieerden. In de jaren 1980 verschenen daarover enkele publicaties.27 
Recente Duitse literatuur omvat Home Fires Burning. Food, Politics 
and Everyday Life in World War i Berlin (2000) en War experiences in 
rural Germany 1914-1923 (2007).28 Die boeken schenken aandacht aan de 
maatschappelijke en politieke implicaties van de Britse blokkade op de 
Duitse voedselvoorziening en aan de impact van een ‘totale oorlog’ op het 
Duitse platteland.
 Voorlopig is er weinig comparatief onderzoek verricht naar landbouw 
en voeding in de periode 1910-1920. Een uitzondering was Niek Koning, die 
de landbouwpolitiek van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland 
en de Verenigde Staten in de periode 1846-1919 onderzocht.29 Tot slot 
verschenen recent een aantal relevante internationale verzamelbundels, 
namelijk Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars 
(2006) en Food and War in Twentieth Century Europe (2011).30 In Food and 
Conflict komt bijvoorbeeld de voedselbevoorrading van steden als Parijs en 
Den Haag tijdens de Groote Oorlog aan bod. Food and War gaat dieper 
in op soldatenvoeding, de bevoorrading van de burgerlijke bevolking, de 
staatsinmenging en de naoorlogse modernisering en innovatie in onder 
meer Duitsland, Tsjechië, Denemarken en Frankrijk.

G16 Boter bij de vis.indd   19 16/06/14   10:45



20 I boter bij de vis

In juli 1914 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Deze tentoonstelling en prijskamp voor bokken en geiten was 

toevallig gepland op de dag nadat Oostenrijk de oorlog verklaarde aan Servië.
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