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Wijzer! Geschiedenis groep 8 – H4 Tijd van de wereldoorlogen Naam   

Theorie en lastige woorden les 4 – blad 1
Doel: Om te lezen

De Duitse veroveringen
Veel landen over de hele wereld 
raakten bij de Tweede 
Wereldoorlog betrokken. Binnen 
drie maanden veroverden 
Duitsland en zijn bondgenoten veel 
landen, zoals Nederland. De Duitse 
soldaten wisten hun tegenstanders 
snel te verslaan omdat ze goed 
getraind waren en met betere 
wapens vochten. In 1941 vielen de 
Duitse troepen de Sovjet-Unie 
binnen en bezetten ze landen in 
Midden- en Oost-Europa. De 

Duitsers bepaalden in de bezette 
landen voortaan de regels waar de 
inwoners zich aan moesten 
houden. Ook gebruikten de 
Duitsers de bezette landen om hun 
oorlog te bekostigen: alles wat ze 
konden gebruiken, zoals voedsel 
en vervoermiddelen, namen ze 
mee naar Duitsland. Vanaf 1943 
moesten mannen uit de bezette 
gebieden verplicht in Duitse 
(wapen)fabrieken gaan werken.

Franse soldaten geven zich over aan  
een Duitse tank.

betrokken raken bij 
Ergens mee te maken krijgen.

onderdrukken 
Mensen door dwang naar je laten luisteren.

Duitsland verliest
In 1943 kwam er een einde aan de 
Duitse veroveringen. Duitsland 
begon de oorlog te verliezen van 
de geallieerden, die bestonden uit 
Groot-Brittannië, de Verenigde 
Staten, de Sovjet-Unie en hun 
bondgenoten. De geallieerden 
vielen de Duitsers van drie kanten 
aan. Stap voor stap bevrijdden ze 
de bezette gebieden.  
Op 8 mei 1945 gaven de Duitsers 
zich over. Hitler leefde toen niet 
meer. Toen de Russen begin mei 

Berlijn veroverden, pleegde Hitler 
zelfmoord in zijn bunker. Op 5 mei 
1945, Bevrijdingsdag, kwam er 
een einde aan de oorlog in 
Nederland. Iedereen was blij dat 
de oorlog eindelijk voorbij was. 
Maar tegelijkertijd waren de 
mensen ook verdrietig: veel 
mensen hadden familieleden en 
vrienden verloren en er waren veel 
huizen, fabrieken en bruggen 
vernietigd.

Amerikaanse en Sovjetsoldaten vieren  
hun overwinning op Duitsland.

de bunker 
Zwaar betonnen gebouw dat beschermt tegen 
aanvallen. 

Bevrijdingsdag 
5 mei, de dag waarop het Duitse leger in Nederland 
zich in 1945 overgaf.
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Wijzer! Geschiedenis groep 8 – H4 Tijd van de wereldoorlogen Naam   

Theorie en lastige woorden les 4 – blad 2
Doel: Om te lezen

De Holocaust
Hitler had een hekel aan buitenlanders, Roma 
(zigeuners) en joden. Van alles wat er misging in 
Duitsland, gaf Hitler de joden de schuld. Voor de 
oorlog joegen nazi’s joodse Duitsers het land uit. 
Tijdens de oorlog gaf Hitler opdracht om joden in 
Duitsland en de veroverde gebieden te vermoorden. 
Eerst werden de joden doodgeschoten, maar dat kostte 
te veel tijd. Daarom liet Hitler concentratiekampen 
bouwen. Vanuit deze verzamelkampen werden de 
joden naar vernietigingskampen gestuurd, zoals 
Auschwitz. Hier werden ze in gaskamers gedood. De 
nazi’s hebben in totaal zes miljoen joden vermoord. 
Dit wordt de Holocaust genoemd.

Joodse Hongaren worden op het perron van Auschwitz-
Birkenau gescheiden (1944).

de Roma (zigeuners) 
Ander woord voor zigeunervolk (rondtrekkend volk).

het concentratiekamp 
Verzamelkamp.

het vernietigingskamp 
Kamp waar mensen werden vermoord.

de Holocaust 
De moord op joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Anne Frank
’Het benauwt me meer dan ik 
zeggen kan dat we nooit naar 
buiten mogen, en ik ben erg bang 
dat we ontdekt worden en dan de 
kogel krijgen’, schrijft Anne Frank 
in 1942 in haar dagboek. Anne is in 
1933 met haar ouders en zus 
vanuit Duitsland naar Amsterdam 
gevlucht. Toen Hitler aan de macht 
kwam, vreesde de joodse familie 
Frank voor hun leven. 
Als de Duitsers in 1940 ook 
Nederland binnenvallen, duikt de 

familie Frank onder. Ze verstoppen 
zich in de kamers achter het bedrijf 
van Anne’s vader. Twee jaar lang 
gaat het goed, maar dan wordt de 
familie Frank verraden en naar een 
concentratiekamp gestuurd. Daar 
sterft Anne vlak voor de 
bevrijding; ze wordt maar 14 jaar. 
Alleen haar vader overleeft de 
oorlog. Hij maakt van Anne’s 
dagboek een boek dat iedereen 
kan lezen.

Bladzijde van het dagboek met het  
handschrift en een foto van Anne.

de kogel krijgen 
Doodgeschoten worden.

onderduiken 
Je lange tijd schuilhouden.
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