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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding   

Elk jaar herdenken we op 4 mei alle slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
Op 5 mei is het een nationale feestdag. Dan wordt er 
teruggedacht aan de bevrijding. 
Bezet en bevrijd is de titel van een boek dat gaat over de 
donkere geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Je krijgt in dit boek antwoord op vragen als: 
 Welke rol speelde Adolf  Hitler in de Tweede Wereldoorlog? 
 Wat was de oorzaak van deze oorlog? 
 Wanneer begon de oorlog voor Nederland? 
 Wat veranderde er allemaal tijdens de Duitse bezetting? 
 Wat was de Hongerwinter? 
 Wanneer was heel Nederland weer vrij? 
 Waarom blijven we de Tweede Wereldoorlog herdenken? 



Eén groot Duits Rijk 
Na 15 jaar wil Hitler langzaam maar zeker dat 
verdrag terugdraaien. Hij wil het verloren land 
terug. Hij trekt zich steeds minder aan van al die 
regels. Dat maakt Hitler razend populair (2). 
Hij wil het verloren land terug en Duitsland weer 
het machtigste land van Europa maken. 
Bovendien wil hij wraak op de twee vijanden uit 
de Eerste Wereldoorlog: Frankrijk en Engeland. 

Aan de macht 
Adolf  Hitler (1) is sinds 1933 in Duitsland aan de macht. Zijn partij 
de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (N.S.D.A.P) 
groeit in rap tempo. Waarom kiezen zoveel mensen voor Hitler? 
Hitler belooft het volk gouden bergen. 
In Duitsland gaat het heel slecht. Het land heeft 15 jaar eerder de 
Eerste Wereldoorlog verloren. De winnaars van die oorlog, 
Engeland en Frankrijk, stellen na de oorlog een verdrag op.  
Dat maakt Duitsland tot een arm land, want: 
 Duitsland moet veel van zijn gebied inleveren. Het land raakt zo 

veel delfstoffen en akkerland kwijt. 
 Duitsland moet alle schade van de oorlog betalen. 
 Duitsland mag alleen een klein beroepsleger hebben. Tanks en 

duikboten en bepaalde wapens werden verboden. 
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Dictator 
In het jaar 1933 verbiedt Hitler alle andere politieke 
partijen. Hij laat zijn tegenstanders opsluiten in 
kampen. Hitler is nu alleen aan de macht. Hij is een 
dictator geworden. Hij laat zich de Führer (De 
leider) noemen. Hij spreekt het volk veel en vaak 
toe  op grote bijeenkomsten met veel vertoon van 
vlaggen met hakenkruizen. Het grootste deel van 
het Duitse volk vindt alles prima, want Hitler zorgt 
voor veel werk.  
Hitler hield vooral orde door zijn beschermleger van 
bruinhemden (1). Het was een soort knokploeg die 
zijn tegenstanders bang maakten. 

Joden 
Hitler maakt de Joodse bevolking tot een 
zondebok en vijand van het Duitse volk. 
Hitler vond dat de Joden de oorzaak waren 
van het verlies van de Eerste Wereldoorlog. 
Ook hadden de Joden de armoe na die 
oorlog in het land gebracht.  Er komt geweld 
tegen Joden. Joodse winkels worden 
vernield (2). De Duitse bevolking koopt niet 
meer bij Joden. Veel Joden zoeken hun 
toevlucht in veiligere buurlanden. 
Zij weten dan nog niet dat Hitler heel andere 
plannen met Europa heeft. 
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Brutaal 
Hitler houdt zich niet aan de afspraken van het 
verdrag. Hij pikt Oostenrijk in. Dat hoorde voor de 
Eerste Wereldoorlog bij het Duitse Rijk.  
De Oostenrijkse bevolking vindt het prima om weer 
bij Duitsland te horen.  
Engeland en Frankrijk hebben na ruim 20 jaar niet 
zo’n zin in weer een oorlog. Ze laten de bezetting toe. 
Alles verandert als het inmiddels machtige leger van 
Hitler in 1939 Polen binnenvalt (1). Engeland en 
Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog, maar doen 
verder niets. Het Duitse leger zal een paar maanden 
later ook Zweden en Denemarken inpikken. 

De inval 
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger tegelijk Nederland en 
België binnen (2). Het doel van Hitler is om beide landen in 
een bliksemsnelle oorlog op de knieën te krijgen.  
Daarna wil Hitler via de noordgrens zijn aartsvijand 
Frankrijk binnenvallen. Dat moet de Fransen verrassen, 
want die hebben juist hun oostgrens met Duitsland zwaar 
bewaakt. 
Het zwakke Nederlandse leger kan weinig weerstand 
bieden. Alleen bij de Afsluitdijk (A), de Grebbeberg (B) en 
de Moerdijkbrug wordt het Duitse leger tegengehouden. 
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Mislukt 
Hitler heeft als plan om de Nederlandse regering 
en koningin Wilhelmina (de overgrootmoeder van 
koning Willem Alexander) te gijzelen.  
Duitse parachutisten (1) die in de buurt van den 
Haag uit vliegtuigen springen, moeten dit plan 
uitvoeren. Ook moeten ze de vliegvelden in de 
Randstad bezetten. 
Ook hier houdt het Nederlandse leger stand.  
Er worden 525 Duitse vliegtuigen neergehaald. 
Hitlers plan mislukt. De regering en de koningin 
vluchten naar Londen. Van een snelle bliksem-
oorlog komt voorlopig niets terecht. 

Het bombardement van Rotterdam 
Op 14 mei 1940 besluit Hitler de stad 
Rotterdam te bombarderen (2). Hij wil 
met deze actie het Nederlandse leger 
snel op de knieën krijgen.  
Het bombardement duurt een kwartier 
en vernietigt de hele binnenstad.  
Rond de 750 burgers vinden de dood en 
80.000 mensen raken dakloos. 
Hitler dreigt de stad Utrecht met het 
volgende bombardement. 
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De overgave 
Het plan van Hitler heeft succes.  
De opperbevelhebber van het Nederlandse leger, 
generaal Winkelman, ondertekent op 15 mei de 
capitulatie (overgave) van het Nederlandse leger (1). 
Zo wordt verder bloedvergieten van onschuldige 
burgers voorkomen. 
Alleen in de provincie Zeeland gaat de strijd nog een 
paar dagen verder. Een bombardement op de 
hoofdstad Middelburg maakt ook daar een einde aan 
de strijd. Vanaf  dat moment is Nederland een deel 
van het Duitse Rijk. 

Het grote Duitse Rijk 
Hitlers droom van een groot Duits Rijk lijkt in 1942 

werkelijkheid te worden. Samen met bondgenoot 

Italië heeft Hitler het grootste (rode) deel van 

Europa veroverd. Alleen het Verenigd Koninkrijk 

(Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) (2) 

blijft weerstand bieden. Samen met de Verenigde 

Staten van Amerika, de Sovjet-Unie (3) en Canada 

is het Verenigd Koninkrijk de grote vijand van 

Hitler. Deze landen worden ook wel de 

geallieerden (bondgenoten) genoemd. 
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Bedrijven 
Duitse officieren melden zich na een paar 
dagen bij grote bedrijven in Nederland.  
Het Duitse leger heeft vooral schepen, vlieg-
tuigen, beton voor bunkers (1) en textiel voor 
uniformen nodig. Wat doen die bedrijven? 
Als ze weigeren mee te werken, zullen de 
Duitsers hun bedrijf  overnemen. De meeste 
bedrijven werken daarom mee. Veel voorraden 
worden door de Duitsers meegenomen. 
Voor de oorlog ging het met de economie in 
Nederland niet goed. Door de Duitsers komt er 
meer werk. 

Dagelijks leven 
Voor heel veel mensen gaat het dagelijkse leven 
na 14 mei gewoon verder. Ze gaan naar hun werk. 
De belangrijkste verandering is natuurlijk dat het 
Nederlandse volk haar vrijheid kwijt is.  
Nu bepaalt Duitsland de regels. 
Benzinepompen worden verzegeld. Benzine is 
vanaf  nu alleen voor de Duitsers. Sommige auto’s 
gaan op gas rijden. Goederen worden vooral ver-
voerd per binnenschip of  trein. Paarden komen 
ook steeds meer van stal (2). Mensen gaan meer 
per trein en per fiets reizen. 
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Onderduiken 
Vanaf  maart 1942 moeten Nederlandse jonge mannen tussen 
de 18 en 40 jaar verplicht in Duitse wapenfabrieken aan het 
werk. Veel mannen gaan niet. Zij zijn vanaf  dat moment niet 
veilig meer. Ze moeten een veilig onderdak zien te vinden.  
Ze moeten onderduiken net als alle tegenstanders en Joden. 
De Duitsers houden regelmatig razzia’s. Het is een actie, waar-
bij soldaten onderduikers proberen op te sporen.  
Onderduikers krijgen vervalste papieren. Ze zitten vaak alleen 
verborgen bij een razzia.  
Hun schuilplaatsen zijn vaak onvindbaar (1). 

Joden 
Je hebt al gelezen dat voor Hitler de Joden de 
zondebok waren. In alle bezette landen komen 
er allerlei regels, waarbij vanaf  het begin de 
Joodse bevolking apart gezet werd.  
Zij moeten verplicht een Jodenster (2) dragen. 
Veel dingen worden verboden voor Joden. 
Vanaf  1942 worden er 107.000 Nederlandse 
Joden weggevoerd. Zij worden via het Drentse 
kamp Westerbork afgevoerd met goederen-
treinen naar Duitse concentratiekampen (3). 
Daar moeten ze werken of  worden ze ver-
moord. Maar ongeveer 6000 Nederlandse 
Joden overleven deze kampen. 
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Op de bon 
Al na een paar maanden na de bezetting komt er een 
tekort aan allerlei goederen. Om alles eerlijk te kunnen 
verdelen gaan die goederen op de bon. 
Je kon alleen bonnen (1) krijgen als je een stamkaart 
(2) liet zien. Zo’n stamkaart kreeg je alleen als je een 
geldig persoonsbewijs in je bezit had.  
De Duitsers wilden het op die manier onmogelijk 
maken voor onderduikers om bonnen te krijgen.  
Alleen met deze bonnen kon je voedsel kopen. 
Nederlandse ambtenaren vervalsen veel stamkaarten 
om de Duitsers dwars te zitten. Ook worden er bonnen 
vervalst. 

Verzet 
Sommige Nederlanders verzetten zich tegen de 
Duitsers. Dat gebeurt met gevaar voor eigen leven.  
Er ontstaan z.g. verzetsgroepen. Deze groepen zitten 
de Duitsers dwars. Ze laten treinen met voorraden voor 
de Duitsers ontsporen (3). Ook overvallen ze kantoren 
waar voedselbonnen opgeslagen zijn. Of  ze helpen 
groepen onderduikers aan valse persoonsbewijzen en 
aan een schuilplaats. Ook pleegt het verzet dodelijke 
aanslag op verraders en hoge Duitse officieren. 
Ongeveer 2000 verzetsmensen worden door de 
Duitsers tijdens de oorlog gepakt. Ze worden door de 
Duitsers zonder pardon doodgeschoten. 
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Nieuws 
Het Nederlandse volk mag alleen nieuws horen 
dat goedgekeurd is door de Duitsers.  
Zo hoorde men niet het echte nieuws, maar 
alleen maar positief  nieuws over Duitsland.  
In het verzet worden ook verboden kranten als 
Trouw, het Parool en  Vrij Nederland gedrukt en 
verspreid. 
Ook luisteren mensen stiekem naar de verboden 
uitzendingen van Radio Oranje (1).  
Vanuit Londen spreekt de Nederlandse regering 
en koningin Wilhelmina (2) het bezette volk via 
Radio Oranje toe. 

Verraad 
Er zijn ook Nederlanders die de kant van Duitsland 
kiezen. De Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) 
is de enige Nederlandse politieke partij die door de 
Duitsers wordt toegestaan. De N.S.B. is het eens met 
de ideeën van Hitler. Anderen vinden het veilig om de 
kant van de Duitsers te kiezen. Deze mensen worden 
gezien als verraders. Sommigen gaan vrijwillig werken 
in Duitse fabrieken en anderen dienen zelfs in het 
Duitse leger. 
Voor helpers van onderduikers, onderduikers zelf  en 
het verzet vormen deze verraders een groot gevaar.  
Zij verraden verzetsgroepen en onderduikadressen. 
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D-day 
Hitlers vijanden, de geallieerden, landen via de 
lucht en de zee op 6 juni 1944 met hun legers op 
de Normandische kust van Frankrijk (1).  
Britse, Canadese en Amerikaanse soldaten 
proberen dit kleine gebied in handen te krijgen.  
Ze willen er havens en een bruggenhoofd bouwen 
om zo steeds meer troepen te laten landen.  
Deze zesde juni wordt D-day (Decision day of  
beslissingsdag) genoemd. Heel veel geallieerde 
soldaten sneuvelen, maar het plan slaagt na 
ongeveer 8 weken, waarbij ruim 390.000 soldaten 
gewond raken of  gedood worden. Het leger rukt in 
snel tempo op naar het noorden. 

Zuid-Nederland vrij 
Nederland wacht op het naderende leger. Iedereen is 
wild enthousiast. Op 5 september 1944 verspreiden 
zich geruchten dat de bevrijding in aantocht is.  
Die dag staat bekend als Dolle Dinsdag. Op die Dolle 
Dinsdag gaan veel mensen de straat op en vieren al 
feest (2). Sommige Duitse soldaten en verraders slaan 
op de vlucht.  Het blijkt een vals gerucht te zijn. 
Op 12 september 1944 trekken Amerikaanse soldaten 
Zuid-Limburg binnen. Een deel van Zuid-Nederland is 
vrij. Het leger houdt halt bij de grote rivieren. 
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Mislukt 
De grote rivieren zijn moeilijk over te steken. 
De Duitsers hebben alle bruggen in handen.  
Er wordt een slim plan bedacht.  
Geallieerde parachutisten springen uit vlieg-
tuigen in de buurt van de rivieren (1). Het doel is 
om verschillende bruggen te veroveren. Zo kan 
het geallieerde leger vanuit het zuiden verder 
trekken. Het plan mislukt. De meest belangrijke 
brug bij Arnhem wordt niet veroverd. 
Noord-Nederland blijft nog steeds bezet gebied.  
De geallieerde legers buigen nu af  naar het 
oosten, richting Duitsland. 

Een staking 
Via Radio Oranje wordt het personeel van de 
Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om te 
staken. Tot dan toe had de N.S. samengewerkt 
met de Duitsers. Van 17 september 1944 tot 
mei 1945 werkt het N.S.-personeel niet meer. 
Zo zitten ze de Duitsers flink dwars. Er komen 
geen goederen meer naar Nederland. 
De Duitsers nemen wraak. Ze gaan met eigen 
treinen rijden. Er wordt aan de Nederlandse 
bevolking geen voedsel meer gegeven. 
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De Hongerwinter 
De laatste winter van 1944-1945 wordt vooral in 
het westelijk deel van Nederland heel zwaar. 
De Duitsers leveren ongeveer 6 weken lang geen 
voedsel, medicijnen en brandstof  meer.  
Deze winter krijgt de naam Hongerwinter.  
Veel mensen maken z.g. hongertochten naar het 
platteland om voedsel bij boeren te kopen.  
Ook worden er bomen gekapt, takken verzameld 
(1) en spoorwegbielzen gestolen om maar brand-
stof  te hebben. Ongeveer 20.000 mensen sterven 
door kou en honger tijdens de Hongerwinter. 
 

Het einde 
Het leger van de Sovjet Unie (Rusland) 
bereikt op 30 april 1945 vanuit het oosten 
Berlijn, de hoofdstad van Duitsland (2). 
Duitsland vecht een verloren oorlog.  
Dat ziet ook Hitler. Hij pleegt die dag zelf-
moord in zijn ondergrondse bunker in 
Berlijn. 
Duitsland is zonder leider en veel Duitse 
generaals geven zich nu over. 
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Vrij 
In het voorjaar van 1945 gaat de opmars van de 
geallieerde legers verder. Op 4 mei 1945 geeft het 
Duitse leger zich over. Een dag later wordt in hotel 
De Wereld in Wageningen de capitulatie  (overgave) 
getekend. 
Nederland is weer vrij. Er wordt volop feest gevierd 
in het land (1). De bevolking is blij.  
Er zijn ook mensen die het recht in eigen hand 
nemen. Ze willen wraak nemen op landverraders, 
NSB’ers, verklikkers en vrouwen die een ver-
houding hebben gehad met Duitse militairen. 
Deze dag staat bekend als bijltjesdag. 

Handen uit de mouwen 
Nederland is weer vrij, maar in het land is het 
een grote chaos. Door de oorlog zijn er grote 
tekorten aan goederen. Veel goederen blijven 
ook na de oorlog op de bon. Veel huizen, brug-
gen en wegen zijn vernield (2).  
In Amerika wordt een speciaal plan gemaakt 
om alle getroffen landen (ook Duitsland) weer 
op te bouwen. Dit is het Marshallplan.  
Amerika levert geld, goederen, grondstoffen 
en levensmiddelen. Van de hulp is 20% een 
lening en 80% een gift. 
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Herdenken 
Na de Tweede Wereldoorlog blijven 
mensen herdenken. Jaarlijks wordt 
op 4 mei teruggedacht aan alle 
slachtoffers uit deze oorlog: 
soldaten, verzetsmensen, burgers en 
Joden.  
Dat gebeurt op verschillende plaat-
sen in het land: 
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1. De nationale herdenking op de 
Dam in Amsterdam.  
Hier staat net nationale monu-
ment. Er worden o.a. door de 
koning en de regering kransen 
gelegd ter nagedachtenis aan alle 
slachtoffers. 

2. De Waalsdorpervlakte in Scheve-
ningen. Op deze vlakte in de 
duinen zijn veel mensen uit het 
verzet door de Duitsers dood-
geschoten.  
Er worden kransen gelegd en er 
wordt een stille tocht gelopen. 
Ook wordt er een speciale her-
denkingsklok geluid. 



Op al deze vier herdenkingsplaatsen is het elke 4 
mei om 8 uur in de avond twee minuten stil. 
Zo denken we allemaal terug aan al die mensen 
die het leven lieten in de oorlog. 
 
Op 5 mei wordt elk jaar teruggedacht aan de 
bevrijding en dat we nu in een vrij land mogen 
leven. 
In het hele land worden allerlei feesten (5) 
georganiseerd, waarbij vrijheid een belangrijke 
rol speelt. 
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3. Ereveld Grebbeberg is de laatste rustplaats 
van 800 Nederlandse militairen en één burger.  
Ongeveer 400 van deze soldaten sneuvelden 
in de meidagen van 1940 bij de Grebbeberg 
waar zij zich fel verzetten tegen het Duitse 
leger. 

4. Kamp Westerbork is het doorgangskamp waar 
Joden verder naar de vernietigings-kampen 
doorgestuurd werden met goederentreinen.  
Het monument bestaat uit een Duitse wacht-
toren en omgekrulde spoorrails Hier lopen 
mensen ook een stille tocht. 



Het klokhuis:  Tweede Wereldoorlog 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-de-tweede-wereldoorlog/

#q=tweede%20wereldoorlog 
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