
 

Het einde van de hongerwinter 
Het voedsel komt uit de lucht 
 
In 1944 spreken de geallieerden met de verliezende Duitsers af dat ze het bezette deel van 
Nederland voedsel mogen brengen. Met vliegtuigen voorzien ze mensen van bloem, suiker 
en meel. De hongerwinter is voorbij! 
 

Het is eind 1944. De Tweede Wereldoorlog  duurt nu al vier en een half jaar. Het zuiden van 
ons land is inmiddels bevrijd door de geallieerde legers, maar het noorden wordt nog 
steeds bezet door de Duitsers. De mensen in de grote steden in het westen hebben geen 
brandstof meer om hun  huizen te verwarmen. En tot overmaat van ramp is het die winter 
bitter koud. Door de oorlog is er ook steeds minder te eten. Er breekt een hongerwinter uit, 
zoals Nederland in geen tijden heeft gekend. Veel mensen zijn radeloos. Wanneer worden 
ze nu eindelijk eens bevrijd?  

In  maart 1945 lijkt dat te gaan gebeuren. Geallieerde legers bevrijden Gelderland, 
Overijssel en de drie Noordelijke provincies. Maar bij de Grebbelinie worden ze 
tegengehouden door de Duitsers. De grote steden in het westen kunnen nog niet worden 
bevrijd. 

Toch zijn de Duitsers nu bijna verslagen. De geallieerden kunnen afspraken met de 
Duitsers maken om voedsel te brengen bij de hongerige  mensen.  

Eind april droppen Amerikaanse en Engelse vliegtuigen miljoenen kilo’s voedsel boven 
West-Nederland.   

Hier Radio Herrijzend Nederland. Luisteraars blijft hangen aan uw toestel. Daar uw 
voedselvoorraad is uitgeput heeft het opperbevel opdracht gegeven om dadelijk voedsel 
door vliegtuigen boven bezet gebied uit te werpen.  

De Hongerwinter is eindelijk voorbij en de bevrijding komt er aan. 
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