
speciale 
vervalsersspullen
Goed vervalsen van 
identiteitsbewijzen 
was behoorlijk lastig. 
De Duitsers gebruikten 
speciale inkt en karton 
voor het maken van 
de persoonsbewijzen. 
Kunstenaars bij het 
verzet probeerden 
de papieren zo 
goed mogelijk na te 
maken met speciale 
gereedschappen. 

28

Thema 7.2 Les 4
Dapper verzet

meeDOen Of 
VerZeTTen
De meeste Nederlanders probeerden 
in de oorlog zo goed mogelijk te 
overleven. Een kleine groep maakte 
andere keuzes: collaborateurs deden 
mee met de Duitsers. Het verzet 
probeerde de Duitsers juist dwars te 
zitten. Een belangrijke taak van het 
verzet was hulp aan onderduikers. 
Dat waren Joden, jonge mannen 
die niet naar Duitsland wilden en 
verzetsstrijders. Een klein groepje 
gebruikte wapens tegen de Duitsers 
of hun helpers. Het was gevaarlijk 
om dit werk te doen. Sommige 
verzetsstrijders kregen de doodstraf. 
In mei 1945 werd Nederland bevrijd 
door Engelse, Amerikaanse en 
Canadese soldaten: de Geallieerden.
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Niet alle mensen gaven zich zomaar over aan de Duitsers. Ze verzonnen 
soms slimme manieren om het de Duitsers lastig te maken. Een aantal 
van hun trucjes ontdek je als je de verhalen bij deze voorwerpen leest. 

de bril van hannie
Hannie Schaft was een meisje uit Haarlem dat bij het gewapende verzet zat. Ze schoot verraders, 
Nederlanders die de Duitsers hielpen, dood. Hannie werd gezocht door de Duitsers. Daarom 
verfde ze haar opvallende rode haar zwart en zette ze dit brilletje op als vermomming. Maar ze 
werd helaas toch gepakt en op 17 april 1945 in de duinen bij Bloemendaal doodgeschoten. 

Onderduikers verstOppen
Tijdens de oorlog kwamen er steeds meer onderduikers. 
Eerst Joden, daarna Nederlandse mannen die niet in 
Duitsland wilden werken, en mensen uit het verzet die 
werden gezocht. Er werden allerlei slimme schuilplaatsen 
gemaakt om die mensen te verstoppen. Als je iemand 
hielp onderduiken, kreeg je straf. Het helpen van Joodse 
onderduikers kon je zelfs het leven kosten. 

verstOpt pistOOl
Als de Duitsers je 
aanhielden met een 
wapen op zak, liep het 
slecht met je af. Dit 
pistool zat verstopt in 
een bijbel.

vervalste papieren
In 1941 moest iedereen boven de veertien 
jaar een persoonsbewijs op zak te hebben. 
Zo konden Joden gemakkelijk worden 
opgespoord want zij hadden een grote J 
in hun persoonsbewijs. De mensen van het 
verzet zorgden voor valse persoonsbewijzen.

geheime kranten
Verzetsmensen maakten stiekem kranten met 
nieuws over de oorlog en oproepen om de  
Duitsers dwars te zitten. Het maken of rond-
brengen van die kranten was levensgevaarlijk.

Onherkenbare radiO’s
In Engeland maakte het verzet radio-uitzendingen om Nederlanders 
aan te moedigen het tegen de Duitsers op te nemen. Ook koningin 
Wilhelmina hield radiotoespraken om de mensen een hart onder de 
riem te steken. Daarom mochten Nederlanders niet naar de radio 
luisteren van de Duitsers. Veel mensen verstopten hun radio. Je kon 
hoge geldboetes krijgen of zelfs gevangenisstraf als je betrapt werd. 
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Na een zware strijd was de 
oorlog in Europa in mei 1945 
voorbij. De bezette gebieden 
werden bevrijd. Hoe ging de 
bevrijding in zijn werk?

 Na de bevrijding was 
 het niet voor iedereen 
 feest. Op Nederlanders 
 die met de Duitsers 
 hadden samengewerkt 
 werd wraak genomen. 
 Zo werden ‘moffen-  
 meiden’, meisjes die 
 met Duitsers vreeën, 
 kaalgeknipt en 
 uitgescholden. 

 de geallieerden kWamen
 Op 6 juni 1944 landden ruim 150.000   
 Amerikaanse, Canadese en Engelse 
 soldaten op de stranden in Normandië 
 aan de Noord-Franse kust. Ze noemden  
 die dag D-Day, de dag die beslissend 
 zou zijn. Met 130 oorlogsschepen, 4000  
 boten die ook op land kunnen rijden, 
 12.000 vliegtuigen en 5.000.000 kilo  
 bommen probeerden ze de Duitse  
 verdediging te doorbreken. 

 er Werd gevOchten Om arnhem
 Begin september waren België en Noord- 
 Frankrijk bevrijd door de Geallieerden. 
 De Nederlanders hoopten dat de oorlog 
 snel voorbij zou zijn. Maar de Duitsers 
 gaven niet op. Het plan van de Geallieerden  
 om Arnhem te bevrijden met duizenden   
 parachutisten mislukte. Ze konden niet 
 verder bij de rivier de Rijn. Het zuiden van  
 Nederland werd voor een deel bevrijd, maar  
 het noorden en westen nog niet. 

  de russen deden OOk mee
 Vanuit het oosten streden de Russen ook  
 hard tegen de Duitsers. In 1943 verloren  
 de Duitsers de slag om de stad Stalingrad  
 en kwamen de Russen stapje voor stapje  
 dichter bij de Duitse hoofdstad Berlijn.   
 Vanaf eind april 1945 was er een heftige  
 strijd om Berlijn. Er vielen waarschijnlijk  
 meer dan 200.000 doden. Een paar 
 belangrijke nazi’s pleegden op 30 april   
 zelfmoord, ook Hitler. Op 2 mei 1945 gaven  
 de Duitsers zich over. Een paar dagen later  
 was de oorlog in Europa afgelopen.

  bevriJd!
 Op 5 mei tekenden de Duitsers de capi-
 tulatie. Nederland was vrij en vierde feest.  
 Het waren verwarrende dagen. De Duitsers  
 waren nog niet allemaal weg uit ons land  
 en heel even was niemand de baas. Op  
 een paar plaatsen werd er nog gevochten  
 tussen Duitsers en mensen van het verzet.  
 Kort na de bevrijding schoten Duitse  
 soldaten op feestvierende mensen in   
 Amsterdam. Hierbij vielen negentien 
 doden en meer dan honderd gewonden.

europa bevrijD!
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 De Russen in Berlijn.. 
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 D-Day op de stranden van Normandië. 

 Hier zie je de gebieden in Europa die door 
 de Nazi’s bezet waren. In Normandië landden 
 geallieerde soldaten op de stranden om vanaf 
 daar de gebieden te gaan bevrijden. In Arnhem 
 en Berlijn werd heftig gevochten. 


