
Inleiding 
 
Een van de zaken waarmee Nederland, en daarmee ook Helmond en omgeving, in de oorlog 
te maken krijgt is een grote schaarste aan allerlei artikelen. Het betreft niet alleen 
levensmiddelen, maar ook zaken als kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen en 
grondstoffen als brandstof en fietsbanden. Het verdelen van de beschikbare goederen vereist 
een strikte organisatie. De Duitsers hoeven, nadat zij Nederland bezet hebben, slechts het 
reeds bestaande systeem over te nemen, omdat distributie in ons land geen onbekend 
verschijnsel is. Tijdens de eerste wereldoorlog, maar ook voorafgaand aan de tweede 
wereldoorlog bestaat in Nederland een distributiesysteem. 
 
 

 
 
 
Links: Affiche, 1941. RHCe, collectie oorlogsaffiches Helmond nr. 133 (fotocollectie nr. 
33635); uit archief 2021, inv.nr. 861-1941-19. 
 
Rechts: Zuidwillemsvaart 30 juni 1944. 
 
Het gebrek aan allerlei dagelijkse levensbehoeften is een belangrijke aanleiding tot verzet. 
Pas in 1943, als de schoenen en fietsbanden echt versleten zijn en alle keldervoorraden 
verdwenen, wordt de ontevredenheid zo groot dat men zich massaler tegen de overheersing 
gaat verzetten. Daarbij speelt uiteraard ook de verplichte arbeidsinzet een grote rol. Maar 
ook die wordt door de overheid gekoppeld aan schaarste. De invoering van nieuwe 
distributiekaarten plaatst degenen die ondergedoken zitten om de arbeidsinzet te ontlopen 
voor een moeilijk dilemma. Wie zich niet meldt om zijn distributiekaart af te halen, bestaat 
niet voor het systeem, krijgt geen distributiebonnen en kan als gevolg daarvan niet legaal 
aan eten komen. 
De bevrijding van Helmond op 25 september 1944 betekent niet het einde van de schaarste 
aan levensmiddelen, kleding en grondstoffen. Nog jaren lang kunnen allerlei artikelen slechts 
aangeschaft worden als men distributiebonnen heeft. Met het vrij verkoopbaar worden van 
koffie op 14 januari 1952 komt een einde aan de distributie. 
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Distributie in kinderoptocht 
Op 31 augustus 1945, koninginnedag, wordt een grote bevrijdingsoptocht gehouden.Op 1 
september is het de beurt aan de kinderen. In die kinderoptocht wordt ook het thema 
distributie verbeeld. RHCe, fotocollectie nr. 109535; Foto-atelier Prinses. 
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