
de bezetting
De tijd waarin de Duitsers de baas zijn in Nederland: van 1940 tot 1945.

verduisteren
De ramen beplakken met zwart papier, zodat er geen licht naar buiten kan schijnen.

de voedselbon
Een bon waarmee je bijvoorbeeld vlees, brood of melk moet kopen.

het persoonsbewijs
Een kaart waarop je naam, geboortedatum en pasfoto staan.

het luchtalarm
Een sirene die de mensen waarschuwt voor een bombardement.

de schuilkelder
Een plaats waar je veilig bent tijdens een bombardement.

vervolgen
Mensen opsporen en gevangenzetten. In de Tweede Wereldoorlog worden Joden, zigeuners en 
homoseksuelen vervolgd door de Duitsers.

de onderduiker
Iemand die zich verstopt voor de Duitsers.

de collaborateur
Iemand die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog steunt.

de NSB
Politieke partij in Nederland die dezelfde dingen wil als Adolf Hitler.

het verzet
Groep mensen die in het geheim tegen de Duitsers vechten. Ze vervalsen bijvoorbeeld 
persoonsbewijzen of ze schieten collaborateurs dood.

Radio Oranje
Naam van de Nederlandse radiozender in Engeland. De Duitsers willen niet dat Nederlanders naar 
Radio Oranje luisteren.

de geallieerden
De landen die in de oorlog samen tegen Duitsland vechten. De belangrijkste landen zijn Engeland, 
Amerika, Canada en Rusland.

D-Day
6 juni 1944. Miljoenen geallieerde soldaten komen aan in Frankrijk om Europa te bevrijden.

de bevrijding
‘De bevrijding’ betekent dat de Duitse bezetters weggejaagd zijn en dat ons land weer vrij is.
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de Hongerwinter
De winter van 1944-1945. In het westen van Nederland sterven veel mensen van de honger.

de verzetsheld
Iemand die in de oorlog veel voor het verzet heeft gedaan. Na de oorlog krijgen sommige 
verzetshelden een ‘verzetskruis’.

de landverrader
Scheldnaam voor iemand die de Duitse bezetters steunt. Na de oorlog worden veel landverraders 
gestraft.
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