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  LES 1    L E V E N  I N  D E  O O R L O G

Op 10 mei 1940 trekken Duitse troepen de grens met Nederland over. Hun eerste doel is om zo 
snel mogelijk de bruggen over de IJssel en de Maas onbeschadigd in handen te krijgen. Daarna 
stoten zij snel door tot aan de hoofdverdediging van het Nederlandse defensieplan: de Grebbelinie, 
een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, aangelegd in de 18e eeuw.
Duitse luchtlandingstroepen landen ondertussen in de buurt van Rotterdam, Den Haag en 
Moerdijk. Zij nemen vliegvelden in en proberen ook hier de belangrijkste bruggen in handen 
te krijgen. Maar met name bij Rotterdam ondervinden de Duitse troepen heftige tegenstand. 
Daarom dreigt het Duitse leger met de vernietiging van de stad als ze zich niet overgeeft. Met 
deze dreiging wil men het moreel van de burgerbevolking breken. Maar het blijkt juist het 
tegenovergestelde resultaat te bewerkstelligen: de wil tot verzet neemt erdoor toe.
Ondertussen starten Duitse en Nederlandse militairen op 14 mei onderhandelingen over de 
overgave van Rotterdam. De druk op het Nederlandse leger is groot: de bommenwerpers 
zijn al onderweg vanuit Duitsland. Duitse militairen proberen met vuurpijlen de toestellen te 
waarschuwen dat de onderhandelingen gaande zijn en dat ze geen bommen op de stad moeten 
gooien. Maar: niet alle bommenwerpers worden op tijd tegengehouden. Rotterdam-Centrum, 
Kralingen en Rotterdam-Noord worden gebombardeerd. Honderden burgers sterven en bijna 
80.000 mensen worden dak- en bezitloos. Nederland capituleert en is vanaf nu bezet door de 
Duitsers.

Tijdens de oorlog zijn steeds meer artikelen alleen maar ‘op de bon’ te krijgen. Dit bonsysteem 
is een manier om schaarse producten eerlijk te verdelen. In de praktijk werkt dit systeem op 
de volgende manier. Iedere volwassene heeft een distributiestamkaart. Met die kaart gaat hij 
naar het distributiekantoor in zijn gemeente. Daar krijgt hij op vertoon van de kaart een aantal 
bonnen voor bepaalde producten. Met de bonnenkaart gaat hij naar de winkelier. Hij koopt 
daar bijvoorbeeld suiker tegen inlevering van een suikerbon van de kaart. De winkelier op zijn 
beurt plakt de ingeleverde bonnen weer op een andere kaart. Hij levert de volle kaarten in bij de 
groothandel. In ruil krijgt hij evenveel producten terug als hij aan bonnen inlevert.
Naast een distributiestamkaart moet iedere volwassene, en ook ieder kind dat 14 jaar of ouder 
is, een persoonsbewijs hebben. Daarin speelt Jacob Lentz, het hoofd van de Nederlandse 
Rijksinspectie der Bevolkingsregisters, een grote rol. Wanneer hij in 1940 van de Duitsers de 
opdracht krijgt om een ontwerp te maken voor het persoonsbewijs, gaat hij vol ambitie aan de 
slag. Zijn concept is buitengewoon geslaagd: het is eigenlijk niet te vervalsen en zelfs beter dan de 
Duitse Kennkarte. In oktober 1940 wordt het besluit afgekondigd dat iedereen een persoonsbewijs 
moet hebben en in december worden de eerste al gedrukt. Een jaar later zijn er meer dan 7 
miljoen uitgereikt. Vanaf dan weet de bezetter van iedere inwoner van Nederland wie hij is en 
waar hij woont.

Al snel na de inval van de Duitsers mogen de burgers ’s nachts niet naar buiten. Tijdens deze 
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‘spertijd’ mogen alleen de leden van de Luchtbeschermingsdienst de straat op. Zij moeten 
controleren of alle huizen hun ramen wel goed verduisterd hebben met zwart papier. Steden en 
dorpen moeten helemaal donker zijn om te voorkomen dat ze dienen als herkenningspunten voor 
vliegtuigen.
Om de bewoners te beschermen tegen een luchtaanval klinkt het luchtalarm wanneer er 
bommenwerpers in aantocht zijn. Want hoewel de geallieerden aan de kant van de Nederlands 
staan, gebeurt het toch meerdere malen dat zij Nederlandse steden bombarderen. Geallieerde 
piloten zien steden in de buurt van de Duitse grens, zoals Hengelo, Enschede, Arnhem en 
Nijmegen, soms aan voor Duitse steden. Maar ook Amsterdam wordt verschillende keren 
getroffen door geallieerde bommen die bedoeld zijn om de luchthaven Schiphol onbruikbaar te 
maken voor de Duitsers.
In elke gemeente zijn schuilkelders. Sommige daarvan zijn van steen, bijvoorbeeld onder een brug. 
Via een trap kun je naar binnen gaan. Andere schuilkelders lijken meer op houten schuurtjes die 
open en bloot op een pleintje staan. Erg in trek zijn deze schuilkelders niet. Als het luchtalarm 
gaat, vluchten veel mensen liever naar een portiek of trappenhuis.

  LES 2    T E G E N O V E R  E L K A A R

In 1940 telt Nederland ongeveer 160.000 mensen van Joodse afkomst. Zij wonen vooral in de 
grote steden Amsterdam en Den Haag. De Duitsers isoleren de Joden meteen van de rest van de 
samenleving door allerlei discriminerende maatregelen. Allereerst worden de Joodse ambtenaren 
ontslagen. Vanaf 1941 mogen Joodse marktkooplieden alleen nog op Joodse markten werken en 
Joodse leerlingen alleen nog naar Joodse scholen.
Ook krijgen alle Joden een J op hun persoonskaart en moet iedereen voortaan altijd zijn 
persoonsbewijs bij zich hebben. Bij aanhoudingen en razzia’s kunnen de bezetters dan eenvoudig 
vaststellen of ze met een Jood te maken hebben. Dat wordt nog eenvoudiger wanneer de Joden 
vanaf 3 mei 1942 een gele ster op de jas moeten dragen.
In 1942 richten de Duitsers in Drenthe het kamp Westerbork in als Durchgangslager. Via dit kamp 
vervoert men de Nederlandse Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen als Auschwitz, 
Bergen-Belsen en Mauthausen. Ruim 100.000 van hen komen daar om. Slechts 5000 overleven 
het.

Een van de Joden die in kamp Bergen-Belsen zijn omgekomen, is Anne Frank. Zij woont in 1940 
met haar ouders Otto en Edith en haar zus Margot in Amsterdam. Vanaf haar 13e verjaardag (op 
12 juni 1942) houdt ze een dagboek bij. Op 15 juli, kort na de verjaardag van Anne, krijgt Margot 
een oproep om in een Duits kamp te gaan werken. In de brief staat wat ze aan kleding mag 
meenemen: twee onderbroeken, twee paar sokken, twee hemden, één pullover, een werkpak en 
laarzen.
Het gezin besluit onder te duiken met hulp van vier medewerkers van het bedrijf van Otto Frank. 
Achter het bedrijf, niet zichtbaar vanaf de straat, staat een huis en daar nemen de onderduikers 
hun intrek. Vanaf dan schrijft Anne in haar dagboek over het leven in ‘het Achterhuis’. Maar ze 
schrijft ook verhalen en hoopt dat haar dagboek later als roman uitgegeven gaat worden.
In 1944 worden de onderduikers in het Achterhuis verraden. Op 4 augustus worden ze 
gearresteerd en een paar dagen later via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Anne en 
Margot gaan vandaar verder naar Bergen-Belsen, waar ze allebei aan tyfus overlijden. Alleen Otto 
Frank overleeft het kamp.

Om de Duitse oorlogseconomie draaiende te houden zijn veel mensen nodig. Vooral Duitse 
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huisvrouwen en buitenlandse arbeiders worden te werk gesteld. Tussen 1939 en 1945 werken 
er zo’n 7,7 miljoen buitenlandse arbeiders voor de Duitsers. Daarvan zijn er ongeveer 400.000 
afkomstig uit Nederland. Deze arbeid is aanvankelijk vrijwillig. Maar vanaf 1942 geldt de 
Arbeitseinsatz-wet. Uit naam van die ‘wet’ mogen de Duitsers (zogenaamd legaal) mensen 
verplicht tewerkstellen in Nederland of in de Duitse industrie of landbouw. Veel Nederlandse 
mannen duiken onder om zo aan die verplichting te ontsnappen.
Maar er zijn ook arbeiders die wel gehoor geven aan de oproep om voor de Duitsers te 
gaan werken. Als ze na de oorlog terugkeren, kunnen ze zelden praten over wat ze hebben 
meegemaakt. Zij hebben vaak de schijn van collaboratie (samenwerken met de bezetter) 
tegen zich, ondanks het feit dat ze verplicht tewerk zijn gesteld. Men verwijt hen dat ze niet 
ondergedoken zijn. De grens tussen collaboratie en verzet is dun …

Een partij die tijdens de oorlog openlijk collaboreert met de bezetter, is de Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB). De beweging is in 1931 opgericht en berust op fascistische principes. De leden 
streven naar sterk leiderschap (dictatuur) en zijn fel nationalistisch. Hun politieke doel is de 
vorming van een Groot-Nederland (met Vlaanderen en Frans-Vlaanderen) binnen een Germaanse 
statenbond onder Duitse leiding.

Tegenover de NSB’ers staan de mensen die zich verzetten tegen de bezetters. In het begin van 
de oorlog bestaat het verzet vooral uit ongevaarlijke activiteiten als het zingen van spotliedjes. 
Maar langzaam neemt het georganiseerde verzet toe. Een belangrijke taak van het verzet is de 
zorg voor de ruim 400.000 onderduikers. Het verzet voorziet hen onder andere van vervalste 
persoonsbewijzen en vergunningspapieren. Het verzet probeert ook op alle mogelijke manieren 
aan voedselbonnen voor de onderduikers te komen. De gevaarlijkste maar meest rendabele 
manier is het overvallen van distributiekantoren.
Ook verspreiden de leden van het verzet illegale kranten. De eerste verzetskrant, die later Het 
Parool gaat heten, verschijnt al op 25 juli 1940. De hoofdredacteur wordt op 18 januari 1942 
op het strand van Scheveningen gearresteerd. Hij staat op het punt om op verzoek van koningin 
Wilhelmina met een oorlogsschip naar Engeland over te steken. Hij wordt gevangengezet, maar 
ontsnapt een half jaar later uit het politiebureau in Vught en vervolgt zijn werk bij de krant alsof er 
niets gebeurd is.

  LES 3    H E T  E I N D E  I S  I N  Z I C H T

De bevrijding van Nederland is een relatief langdurig proces. Nadat de geallieerden op 6 juni 1944 
(D-Day) in Normandië zijn geland, zal het nog bijna een jaar duren voordat heel Nederland bevrijd 
is. Eerst is Limburg aan de beurt in september 1944. Brabant en Zeeland volgen snel daarna.
In september 1944 lanceren de geallieerden bij Arnhem en Nijmegen de operatie Market Garden. 
Zij proberen daar met behulp van luchtlandingstroepen de bruggen over de Waal in handen 
te krijgen. Zo willen ze een doorgang naar Duitsland forceren. Het plan is ambitieus, maar 
het mislukt, onder andere door problemen met de aanvoer van munitie, brandstof en andere 
legervoorraden. Een ander probleem vormt de communicatie tussen het leger, dat razendsnel is 
opgerukt, en de geallieerde commandanten, van wie sommigen (Eisenhower bijvoorbeeld) zich 
nog in Normandië bevinden. Mede vanwege de mislukking van operatie Market Garden verloopt 
de bevrijding van West-Europa veel trager dan gepland.

Pas in de lente van 1945 volgt de bevrijding van de rest van Nederland. Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag worden pas in mei 1945 bevrijd. In de winter van 1944 zijn de inwoners van de 
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nog bezette gebieden in het westen van Nederland afgesneden van de rest van het land. De 
bezetter heeft alle aanvoerlijnen afgesneden, als reactie op de algemene spoorwegstaking die 
de Nederlandse regering in Londen in het najaar van 1944 heeft uitgeroepen. Door deze isolatie 
ontstaat een groot tekort aan voedsel en brandstof. Bijkomend probleem is dat de winter van ’44-
’45 heel streng is. Ongeveer 20.000 mensen komen in de Hongerwinter om als gevolg van de kou 
en het tekort aan voedsel.
De oorlog duurt dan al bijna vijf jaar. Gedurende die oorlogsjaren leven de Nederlanders en 
de circa 50.000 Duitse soldaten die hier hun diensttijd doorbrengen, vooral langs elkaar heen. 
Nederlanders proberen zoveel mogelijk contact te vermijden, ook om zichzelf niet verdacht 
te maken en ongestoord hun verzetswerk te kunnen doen. Duitsers proberen aanvankelijk zo 
vriendelijk mogelijk te zijn. Voor de gemiddelde Duitse soldaat betekent de standplaats Nederland 
een vrij onbekommerd soldatenleven (zie ook: http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/
afl everingen/22243771/).
Contacten vinden vooral plaats tussen Duitse militairen en Nederlandse vrouwen. Veel van die 
vrouwen worden na de oorlog publiekelijk vernederd door ze kaal te scheren en met pek in te 
smeren. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en België. De vernederingen 
worden zelfs vaak opzettelijk georganiseerd door de plaatselijke autoriteiten om de spanningen 
rond de collaboratie in ‘goede’ banen te leiden. Mensen willen zich afreageren en op deze manier 
kan men ervoor zorgen dat het niet verder gaat dan kaalscheren en besmeuren. Er mag geen 
druppel bloed vloeien. De meisjes worden thuis opgehaald en na afl oop daar ook weer afgeleverd.
Net als de ‘moffenmeiden’ worden ook veel NSB’ers na de bevrijding publiekelijk vernederd. Een 
aantal wordt vermoord. Rechtbanken veroordelen 154 NSB-leden tot de doodstraf waarvan er 110 
worden omgezet in levenslang. Hun leider Anton Mussert wordt op 7 mei 1946 gefusilleerd.
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