Welfare biscuitblik
Van mevrouw Vlastuin ontvingen wij een ‘Welfare biscuitblik’
voor onze expositie.
Op 2 mei 1945 start de ‘operatie Faust’, de voedseltransporten
over de weg naar het nog niet bevrijde westelijk deel van
Nederland.
Langs het Nude tussen Wageningen en Rhenen, gelegen in het
‘niemandsland’ tussen Geallieerden en Duitse troepen werd een
enorme hoeveelheid levensmiddelen ten behoeve van het
uitgehongerd westen van Nederland opgestapeld.
Hongerwinter
Rijkscommissaris Seyss-Inquart
had als represaille tegen de
spoorwegstaking in 1944 alle
voedseltransporten van noord
en oost Nederland naar het
westen verboden.
Mede door de strenge winter en het dicht bevolkte gebied kregen
miljoenen mensen te maken met een ware hongersnood.
De beruchte hongertochten op zoek naar voedsel naar noord en
oost Nederland kwam op gang. Men probeerde in leven te blijven
door o.a. pap te koken van suikerbieten en voederbieten. Ook
tulpenbollen werden gegeten.

Vlak voor de bevrijding werden in bevrijd gebied enorme
hoeveelheden voorraden voor het westen aangelegd van biscuits,
blikken vlees, vet gecondenseerde melk, suiker en zout. Het
wachten was op toestemming om het voedsel te verdelen in
bezet gebied.
In Achterveld vonden de
onderhandelingen plaats
tussen de Duitsers en
geallieerden. Aanwezig waren
o.a. Generaal W.Bedell-Smith,
Rijkscommissaris dr. A. SeyssInquart en ook ZKH Prins
Bernhard.
Op 1 mei konden de voedseltransporten formeel beginnen.
Midden in de Nude ontmoette generaal Foulkes de Duitse
generaal Reichelt en dr. Schwebel om de transporten verder te
regelen.
Het was in het Nude in die dagen een vreemd schouwspel van Feldgendarmerie van de Hollandse SSDivisie Landstrom Nederland, die de voedsel voorraden bewaakte samen met Engels en Canadese
militairen.

Voor het transport stonden 200 nieuwe vrachtauto’s ter beschikking. Deze werden bestuurd door
vrijwillige chauffeurs uit Utrecht.
Voor het volledige verhaal verwijs ik u naar het boek; ‘Rhenen, bedreigd, bezet en bevrijd 1940-1945’.
De volgende maand iets meer over de voedseldropping vanuit de lucht ‘Operatie Manna’.
Chris Sangers
Uit: ‘Rhenen, bedreigd bezet en bevrijd 1940-1945’.
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