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Thema 7.2 Les 2
Keiharde keuzes 
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ZWare TijD
Voor veel Nederlanders was de 
bezetting een zware tijd. In het 
begin ging het leven gewoon door, 
maar toen de oorlog langer duurde 
kwamen de Nederlanders voor lastige 
keuzes te staan. Er kwam al snel 
een tekort aan voedsel. De mensen 
moesten moeilijke dingen doen om 
te overleven: onderduiken, stelen, 
tulpenbollen of huisdieren opeten. 
Of meer dan honderd kilometer lopen 
of fietsen om aan voedsel te komen. 
Om het weinige eten eerlijk te 
verdelen werden er distributiebonnen 
uitgedeeld. In de Hongerwinter van 
1944-1945 stierven ongeveer 20.000 
mensen van honger en kou, vooral in 
de grote steden in West-Nederland. 
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Op de bOn
Al voor de oorlog was er soms 
een tekort aan bepaalde dingen, 
bijvoorbeeld suiker. Om alles 
eerlijk te verdelen, gaf de overheid 
distributiebonnen uit. In de oorlog 
kwamen er steeds meer van die 
bonnen. Alleen daarmee kon je 
spullen kopen. Zo werden dingen  
als brood, boter, koffie, sigaretten, 
textiel en brandstof eerlijk verdeeld. 

hOngerige Onderduikers
Om bonnen te kunnen krijgen, had 
je een stamkaart nodig. Iedereen 
kreeg zo’n kaart, maar onderduikers 
(mensen die zich verstopten voor de 
Duitsers) niet. En zonder kaart kreeg 
je ook geen bonnen. Het vervalsen 
van stamkaarten en het stelen van 
voedselbonnen was dus belangrijk om 
onderduikers eten te kunnen geven.

overleven 
in de oorlog

Sinds mei 1940 was Nederland bezet door Duitsland. In het begin was daar niet veel van te 
merken. Het leven ging gewoon door. Veel bedrijven kregen meer werk omdat de Duitsers 
veel spullen kochten. Tegen de meeste Nederlanders waren de Duitse soldaten vriendelijk 
en beleefd. Er was eten en drinken genoeg. Maar dat veranderde na een tijdje … 

gOrdiJnen dicht!
De Geallieerden gooiden bommen 
op Duitse steden en fabrieken. 
In Nederland probeerden ze de 
spoorlijnen te vernielen. De piloten 
van de geallieerde bommenwerpers 
vlogen vaak ’s nachts en moesten 
dan wel de weg kunnen vinden. De 
Duitsers wilden het de Geallieerden 
moeilijker maken door alle 
straatverlichting in Nederland uit te 
doen. Er mocht ook geen licht uit 
de huizen schijnen. De gordijnen 
moesten dus potdicht, de ramen 
werden zwart geverfd of afgeplakt 
met papier.

hOngertOchten
Aan het einde van de oorlog was er 
aan alles gebrek. Vooral in de grote 
steden in het Westen van Nederland 
hadden mensen erge honger. Ze 
liepen of fietsten soms meer dan 
honderd kilometer om aan eten te 
komen. Sommige boeren maakten 
daar slim gebruik van: ze ruilden eten 
voor bijvoorbeeld dure sieraden. 

 Aan het einde van de oorlog was 
 er in grote delen van Nederland 
 geen elektriciteit meer. Dus 
 gebruikten de mensen kaarsen. 
 Of ze wekten zelf stroom op: 
 door te fietsen. Op stroom uit de 
 dynamo kon dan een lamp branden. 


