4

Nederland bezet

Wat heb je geleerd?
De bezetting
Je weet nu dat Nederland in de Tweede
Wereldoorlog zijn vrijheid verloor.
Als Rotterdam wordt gebombardeerd, dan
capituleert Nederland. Het land wordt bezet
door de Duitsers. Het dagelijks leven wordt
heel anders. Mannen worden opgepakt om in
Duitsland te werken.
Veel Joodse mensen worden gedeporteerd
naar concentratiekampen.
De Hongerwinter en het verzet
In de Hongerwinter is er bijna geen eten
meer. En geen brandstof om de kachel te
stoken. Mensen gaan op hongertocht. Andere
mensen gaan in het verzet. Ze maken illegale
kanten, helpen onderduikers, of vervalsen
bonkaarten.
Herdenken
Er zijn in de oorlog heel veel mensen
gestorven. Als soldaat, of omdat ze Joods
waren, of omdat ze zich verzetten tegen de
Duitsers. Of van de honger en de kou.
De dodenherdenking is op 4 mei. Het
bevrijdingsfeest is op 5 mei.

het bombardement
Als vliegtuigen grote bommen naar beneden
laten vallen, heet dat een bombardement.
de hongertocht
Een hongertocht is een tocht die mensen
ondernemen om eten te zoeken.
de Hongerwinter
De Hongerwinter is de winter van 1944–
1945. Er is dan bijna geen eten meer. De
mensen in de steden hebben honger.
de onderduiker
Een onderduiker ís iemand die op de vlucht is
voor de Duitsers. Hij zoekt een plek om zich
te verbergen.
het oorlogsmonument
Een oorlogsmonument is een monument dat
is gemaakt om de oorlogsslachtoffers te
herdenken.
het persoonsbewijs
Een persoonsbewijs is een soort paspoort. In
de oorlog moet iedereen dat altijd bij zich
hebben.

Begrippen
de bevrijding
De bevrijding is de dag dat Nederland wordt
bevrijd: 5 mei 1945.
de bezetting
De bezetting is de tijd dat Nederland door de
Duitsers is bezet. van 1940 tot 1945.
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Radio Oranje
Radio Oranje heet de zender die vanuit
Engeland nieuws naar Nederland stuurt.
het verzet
Sommige mannen en wouwen gingen andere
mensen helpen. Ze verzetten zich tegen de
Duitsers.
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