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Wereldoorlogen en Holocaust
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DIT WEET JE NU!

LES 1

LEVEN IN DE OORLOG

In Duitsland komt Adolf Hitler aan de macht. Hij wil
de baas worden in Europa. De Duitsers veroveren veel
landen. Ook Nederland. Nadat de Duitsers Rotterdam
gebombardeerd hebben, geeft Nederland zich over. Tijdens
de bezetting door de Duitsers moeten de mensen hun ramen
verduisteren, want er mag geen licht doorheen schijnen. Omdat
er niet genoeg eten is, krijgen ze voedselbonnen. Zonder bonnen
kun je niks kopen. En je moet altijd je persoonsbewijs bij je hebben
als je op straat loopt. Daarin staan je naam en je pasfoto. Als het
luchtalarm afgaat, ren je snel naar een schuilkelder.

LES 2

TEGENOVER ELK A AR

In de Tweede Wereldoorlog worden sommige groepen mensen
vervolgd. Joden en zigeuners bijvoorbeeld. Zij worden opgesloten
in kampen. Veel van hen worden gedood. Volgens Hitler zijn zij
minder waard dan andere mensen. Als je niet opgepakt wilt worden,
moet je je verstoppen, zoals Anne Frank. Zij is een onderduiker.
Maar sommige mensen werken samen met de Duitsers. Dat zijn
collaborateurs. Zij zijn lid van de NSB en vertellen de Duitsers waar
Joodse mensen ondergedoken zitten. Andere mensen werken
juist tegen de Duitsers. Zij zitten in het verzet en luisteren naar de
berichten over de oorlog die Radio Oranje vanuit Engeland uitzendt.

LES 3

In de rij voor de winkel.

Luisteren naar Radio Oranje.

HET EINDE IS IN ZICHT

De Amerikanen, Canadezen, Engelsen en Russen gaan samen
tegen de Duitsers vechten. Zij zijn de geallieerden. Op 6 juni 1944
landen er miljoenen soldaten op het strand van Normandië. Die dag
noemen we D-Day. Iedereen hoopt dat Nederland snel bevrijd zal
zijn. De Nederlandse regering roept op tot een spoorwegstaking.
Maar de Duitsers verslaan de geallieerden toch. Daarna volgt een
koude Hongerwinter. Vooral in de steden hebben de mensen geen
eten en geen kolen om hun huizen te verwarmen. In mei is dan toch
eindelijk de bevrijding. Mensen die tijdens de oorlog in het verzet
hebben gezeten, zijn verzetshelden. Maar wie met de Duitsers heeft
samengewerkt, wordt gestraft. Zij zijn landverraders.
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Nederland is bevrijd!

