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Inventaris van het archief van de Commissie voor de Massavoeding 

in de gemeente Rijssen

1944-1945

Geschiedenis van de organisatie
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Nadat het Nederlandse 
leger was verslagen, werd de Oostenrijker Dr. Seys Inquart aangesteld als 
Reichskommissar voor het bezette Nederlandse gebied. De Duitse 
bezettingsmacht formuleerde een aantal uitgangspunten zoals het handhaven 
van de binnenlandse rust, het voldoen aan de Duitse economische eisen wat in 
de praktijk betekende dat Nederland werd ingeschakeld ten behoeve van de 
Duitse oorlogseconomie en het voeden van de Nederlandse bevolking. 

De Duitsers onttrokken vanaf het begin van de bezetting voorraden aan het 
economisch leven. Onder meer voedsel werd een schaars goed. Al snel werd de 
distributie ingevoerd. Het Nederlandse distributiesysteem ontstond in 1939. Op 
12 oktober van dat jaar ging al de suiker op de bon en op 5 november volgden 
(tijdelijk) de peulvruchten. De maatregelen waren niet strikt nodig – er was 
genoeg suiker, er waren genoeg peulvruchten. Ze waren bedoeld als oefening 
met het distributiesysteem, al werd dat er niet bij vermeld. Tijdens de bezetting 
was het distributiesysteem echter bittere noodzaak. 

Iedere Nederlander had een distributiestamkaart en ontving periodiek 
bonkaarten voor levensmiddelen en andere zaken als textiel, fietsbanden en 
schoenen. Men kon de distributiebonnen inleveren bij de winkelier en kon dan de 
goederen tegen een vooraf vastgestelde prijs de levensmiddelen of de andere 
zaken kopen. Die aankopen werden op de stamkaart aangetekend. 

Voor de overheid werd duidelijk dat distributie alleen niet zaligmakend was. Zo 
werden er al in november 1940 van overheidswege “centrale keukens” ingericht 
in de grotere steden. Deze keukens waren bedoeld om de armsten onder de 
bevolking van gesubsidieerd eten te voorzien. 

Rijssen was echter een plattelandsgemeente en, hoewel veel artikelen op de bon 
waren, was de situatie hier niet te vergelijken met die in de grote steden. 
Naarmate de oorlog vorderde werd de situatie ook in Rijssen steeds nijpender. 

Eind 1944 wordt de voedselvoorziening in de gemeente Rijssen zo kritisch, dat 
besloten wordt tot de oprichting van de “Commissie voor Massavoeding in de 
gemeente Rijssen”. Hoewel geen officieel instellingsbesluit is aangetroffen, 
beginnen eind november 1944 de eerste voorbereidingen. Materieel als tafels, 
tobben, bakken, stampers, spades, harken, lepels, borden, schorten, witte jassen 
en bezems worden aangeschaft. De Commissie bestaat uit de heren P. Bosman, 
A.H. ter Horst en H.H. Muller.

Op 29 november 1944 wordt in een circulaire bekend gemaakt, dat de Commissie
zal beginnen met het verstrekken van warme maaltijden. 

Voor het ontvangen van warme maaltijden komen in aanmerking alle 
ingezetenen van de gemeente met uitzondering van de personen, die in de 
regeling voor de zelfverzorging van melk en/of vlees vallen. De kosten bedragen 
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fl. 1,40 per persoon, per week. Men verplicht zich voor één week dat wil zeggen 
de kosten worden voor een week voldaan. 

Aanmelding voor deelneming geschiedt op het Distributiekantoor (café 
Hegeman). De centrale keuken was gevestigd in de Zuivelfabriek van de heer 
Eerdmans aan de Enterstraat 96. Hier werden de porties eten dagelijks afgehaald
zo rond 12 uur ’s middags. Vanaf 11 december 1944 werd de fabriek als centrale 
keuken in gebruik genomen. 

Niet alleen de eigen bevolking wordt vanuit de keuken van voedsel voorzien. Met 
name in januari en februari 1945 trekken wekelijks honderden vluchtelingen en 
passanten door Rijssen die voedsel en onderdak nodig hebben. Verstrekking van 
voedsel geschiedt door tussenkomst van het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling
Rijssen. Niet alleen vluchtelingen maar ook evacués komen meer en meer in 
Rijssen. Ook worden Nederlandse arbeiders van de Organisation Todt Einheit 
“Krönger” uit Holten van voedsel voorzien. Na de bevrijding worden ook de 
gevangenen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) van voedsel 
uit de keuken voorzien. In maart 1945 wordt zelfs twee aardappelschilmachines 
van de heer Kuiphuis uit Almelo en de heer Wesselink uit Rijssen gehuurd 
alsmede diverse aardappelstomers. 

Wat waren nu de maaltijden die verstrekt werden vanuit de “centrale keuken” of 
“gaarkeuken” zoals ze ook wel in de volksmond werd genoemd.

Dit lag natuurlijk allereerst aan de ingrediënten waarop men de hand wist te 
leggen. Deze kwamen voornamelijk uit Rijssen. Ingekocht werden gort, gortmout,
rogge, roggemeel, peulvruchten, tarwe, uien, wortelen, zuurkool, havermout, 
koolrapen, kruiden, diverse soorten kool, margarine, vet en vlees. Maar ook uit de
weide omtrek werden ingrediënten gehaald. Een aantal voorbeelden: 
aardappelen (hier werd het meeste van geconsumeerd) werden o.a. gehaald bij 
boeren uit Almelo, Enter, Holten, Notter, Wierden en Ypelo. Bij de Zuivelfabriek in 
Wierden werd taptemelk, melkpoeder en boter gehaald. Van al deze 
“grondstoffen” zoals dit in de administratie werd genoemd, werd stamppot, soep 
en pap gemaakt. 

De organisatie lag in handen van de keukenleider, de heer A.H. ter Horst. Deze 
werd bijgestaan door 51 medewerkers waarvan één chefkok, twee bijkoks, een 
machinist stoker, drie administrateurs en ± 40 keukenhulpen. Daarnaast werd 
hulp geboden door de diverse kerkbesturen uit Rijssen. De administratie werd 
gevoerd vanuit het adres Dannenberg 16 zijnde het gebouw van de gasfabriek. 

Op 9 april 1945 wordt Rijssen bevrijd. De heer Eerdmans wil de melkfabriek 
graag weer in gebruik nemen. Door afname van de directe behoefte aan een 
gaarkeuken, wordt in overleg met de waarnemend burgemeester van Rijssen 
besloten de “centrale keuken” met ingang van 13 mei 1945 op te heffen. 

Geschiedenis van het archief
Na opheffing van de Commissie voor de massavoeding in de gemeente Rijssen” 
wordt het archief waarschijnlijk overgedragen aan de gemeente Rijssen. Het 
archief is geplaatst in de archiefbewaarplaats van de gemeente Rijssen aan het 
Schild 1.

In 2006 is het archief verhuisd naar het nieuw gebouwde stadhuis van de 
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gemeente Rijssen-Holten aan het Schild 1.

Bij aanvang van de werkzaamheden had het archief een omvang van 0,20 meter.

Verantwoording bewerking 
In 2011 is het archief van de “Commissie voor de massavoeding in de gemeente 
Rijssen” bewerkt door Erich Stapersma van de firma DOXsupport, een project- en 
adviesbureau op het gebied van de documentaire informatievoorziening en 
consultancy, gevestigd te Oosthuizen.  

Gelet op de geringe omvang van het archief en de historische inhoud ervan, zijn 
er tijdens de bewerking en de daaropvolgende inventarisatie geen stukken 
vernietigd.

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips 
zijn verwijderd en dossieromslagen, hechtmiddelen en dozen vervangen door 
zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden zich in een goede staat 
en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het 
archief een omvang van 0,20 meter. 

Openbaarheid 
Alle dossiers in deze inventaris  zijn openbaar. 



1

1. Organisatorische en personele aangelegenheden
1 Stukken betreffende de ontvangen en verzonden stukken 

van en met de Commissie
1944-1945

1 omslag

2 Staten van ontvangen materiaal 
z.j.

4 stukken

3 Urenlijsten van het personeel
1944-1945

1 omslag

4 Staten van uitbetaalde lonen alsmede uitgaande facturen
1944-1945

1 omslag

5 Register van inkomsten en uitgaven
1944-1945

1 deel

6 Lijst van personeel werkzaam bij de centrale keuken
1945

1 stuk

7 Stukken betreffende de opheffing van de centrale keuken 
alsmede een verslag van de verrichte werkzaamheden
1945

1 omslag

2. Taakuitvoering
8 Staten van ontvangen grondstoffen voor het bereiden van 

maaltijden
1944-1945

1 omslag

9 Schrift met ontvangen grondstoffen voor het bereiden van 
maaltijden en van ontvangen materiaal
1944-1945

1 stuk

10 Voorraadstaten 
1944-1945

1 omslag

11 Register van grondstofvoorraden
1944-1945

1 deel

12 Toewijzingsadministratie distributie
1944-1945

1 omslag

13 Stukken betreffende het toekennen van maaltijden aan 
het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling Rijssen ten 
behoeve van vluchtelingen
1944-1945

1 omslag

14 Register van toewijzing
1944-1945

1 deel

15 Dagverbruiksstaten grondstoffen
1944-1945

1 omslag

16 Register van dagverbruik 
1944-1945

1 deel

17 Afrekeningsstaten 1 omslag
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1944-1945

18 Afvalstaten
1945

2 stukken


