ZOEK MEE IN HET OORLOGSVERLEDEN

De Tweede wereldoorlog
was voor vele mensen
een spannende tijd. De
tekeningen vertellen
over belangrijke
belevenissen toen.

Schuilen voor de bommen
WAT NEEM JE MEE ALS HET BOMALARM AFGAAT?
WAAROM LUISTERDEN DE MENSEN NAAR DE RADIO, DENK JE?

Luisteren naar de radio Oranje

Eten op de bon
WEET JIJ WAT DE MENSEN ATEN IN DE HONGERWINTER?
KUN JIJ LANDEN OPNOEMEN DIE NEDERLAND HEBBEN BEVRIJD?

Eindelijk vrij!

Schuilen voor bommen

Eten op de bon

Den Haag werd door de geallieerden vaak gebombardeerd. Ze probeerden de
Duitse V2 raketten te vernietigen, die het Duitse leger vanaf 1944 vanuit het
Haagse Bos op Engeland afvuurden. Dit was bij de Haagse inwoners bekend. Zodra
het bomalarm afging, doken de Hagenezen onder de trap of gingen op zoek naar
een schuilkelder. Zo ook op de beruchte zaterdagochtend van 3 maart 1945.
Omdat je snel moest zijn, hadden veel mensen een vluchtkoffer klaarstaan met
waardevolle bezittingen, zoals fotoalbums, eten en belangrijke
papieren. Maar ook de huisvis, knuffels en kranten.

Tijdens de laatste jaren van de oorlog was er weinig eten en brandstof. Met de
strenge winter van 1944/1945 hadden veel mensen honger en kou. Eten en
kolen voor de kachel kon je alleen op de bon krijgen. In de krant stond wanneer
je wat kon krijgen en waar, bijvoorbeeld vlees of melk. Op de dag stonden lange
rijen. Zo ook op 3 maart ‘45 voor de winkel van vleeshouwerij P. Slootweg op de
hoek van de Theresiastraat en de Laan van NOI. De bonnen werden ruim tien
jaar na de oorlog nog gebruikt vanwege de schaarste.

BELEVENISSEN VAN BEZUIDENHOUTERS TIJDENS
DE TWEEDE WERELDOORLOG
Meer weten over 3 maart 1945 en de oorlog, kijk op www.BB45.nl.

Luisteren naar de radio Oranje

Eindelijk vrij

Tijdens de oorlog verbood het Duitse leger om iets
te laten zien dat met het Koninkrijk of Oranjefamilie te maken had. Veel Nederlanders deden
toch stiekem rood-wit-blauw aan of een oranje
tulp op hun jas. Ook werden veel kinderen genoemd
naar de prinsesjes en verschenen hun namen op de
geboortekaartjes in het openbaar in de kranten.

Op 8 mei 1945 was het eindelijk zover. Den Haag werd
bevrijd met een intocht over de Bezuidenhoutseweg
van de Prinses Irene Brigade als onderdeel van het
geallieerde leger. Samen met de Canadezen die vanuit
Voorburg kwamen trokken ze in een langste stoet door
de stad naar het centrum waar duizenden mensen ze
feestend opwachtten. Een veel gehoorde kreet uit de
rijen wachtenden: ‘Maple Leaf Up - Jerries Down!’.

Koningin Wilhelmina was met haar dochter Juliana en kinderen in 1940 naar Engeland
gevlucht. Om toch op de hoogte te blijven van de Koningin en plannen van de geallieerden uit
Engeland, luisterden veel mensen stiekem naar Radio Oranje. Ook lazen ze kranten als Trouw,
de Waarheid en het Parool om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, vooral toen de
bevrijding met D-day in 1944 al was begonnen in Frankrijk. Deze kranten waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog verboden en heetten ook wel ondergrondse kranten. Ze waren geschreven door het verzet en dat was streng verboden, daarom was het vaak heel gevaarlijk om
voor illegale kranten te schrijven of ze te lezen.

Naast de Canadezen hielpen vele andere landen mee met de bevrijding van
Nederland. Op de tekening zijn vlaggen te zien van Verenigde Staten, Zweden,
Noorwegen, Rusland, Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.

(www.boemsketchbook.com)

In de oorlog zag je op verschillende plekken de
letters ‘Ozo’. Dat staat voor ‘Oranje Zal Overwinnen!’
en werd als teken van verzet tegen de Duitse
bezetting op muren geverfd.
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Om iedereen toch nog een beetje eten te geven, werd
in gaarkeukens eten gemaakt. Mensen werden ook
creatief met koken. Van alles wat eetbaar leek werd
een gerecht gemaakt, zoals bloembollentaart en
suikerbietensoep (zie op de tekening).

