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hongerwinter
Winter van 1944-1945. 
Het zuiden van Nederland 
was bevrijd, maar het 
noorden was nog bezet 
door de Duitsers. Daar 
leden de mensen honger.

dictator
Een strenge en wrede 
leider van een land. Een 
dictator wil dat niemand 
iets anders dan hij denkt. 
Mensen met een andere 
mening maakt hij bang.

geallieerden
De tegenstanders van 
Hitler, die met elkaar 
samenwerkten. Onder 
andere Engeland, Amerika 
en Rusland.

Slag om Arnhem
Om de rest van Nederland 
te veroveren, moesten de 
geallieerden in september 
1944 de rivieren bij 
Arnhem oversteken. Maar 
het lukte hen niet de brug 
bij Arnhem te veroveren.

D-day
6 juni 1944. Afkorting 
van: Decision-day. Ofwel: 
Beslissende dag. Op die 
dag begon de aanval van 
de geallieerden.

gaskamers
Kamers in 
concentratiekampen 
waar Joden, zigeuners en 
homoseksuelen werden 
vermoord met gifgas.

Duitse Rijk
Het rijk dat Hitler 
veroverde, bedoeld voor 
de Duitsers en de mensen 
die op Duitsers leken. Bij 
het Duitse Rijk hoorden 
bijvoorbeeld Polen, 
Tsjechoslowakije en 
Nederland.

Eerste Wereldoorlog
Oorlog in de wereld van 
1914 tot 1918. Engeland, 
Frankrijk, Rusland en 
Amerika vochten tegen 
Duitsland en Oostenrijk-
Hongarije.

Verdrag van Versailles
Verdrag dat Engeland, 
Frankrijk en Amerika 
sloten na de Eerste 
Wereldoorlog. In het 
verdrag stond dat 
Duitsland streng gestraft 
moest worden.

Tweede Wereldoorlog
Oorlog in de wereld van 
1939 tot 1945. Aan de ene 
kant stonden Duitsland, 
Italië en Japan. Aan de 
andere kant Engeland, 
Frankrijk, Amerika, 
Rusland en andere landen.

atoombom
Een bom die sterker en 
zwaarder was dan alle 
bestaande bommen 
bij elkaar. De bom 
verspreidde een dodelijke 
straling. Met één bom 
kon je een hele stad 
vernietigen.

Begrippen
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