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De Distributie

Zwarte handel

Zoek in het woordenboek de betekenis van distributie. 
Distributie = ...............................................................
...................................................................................
Is er nu ook nog distributie? ......................................
Waarom was boter zo belangrijk voor die huisvrouw? 
.................................................................................
Noem op waar boter voor wordt gebruikt?
...............................................
...............................................
...............................................

Is er nu ook nog zwarte handel?
..............................................................
Waarom zouden mensen dat doen?
..............................................................
..............................................................
Waarom was dat verkeerd?
.............................................................
Wie werd hiermee het meest benadeeld?
.............................................................
.............................................................
.............................................................

1. Uitdeling, 2. Door de staat geregelde 
verdeling van levensbehoeften enz.

???

???

Bakken en braden en voor op de boter-
ham

???

Om er rijker van te worden/ om vrien-
den te helpen/ om verzet te plegen

???

Mensen die niet genoeg geld hadden 
en mensen die geen kennissen had-
den bij boeren
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De Duitse bezetting

Van D-Day tot Marketgarden

Stel je voor dat je nu niet alles in de winkel kan kopen.
Wat zou je wel kunnen missen en wat niet?
Hier zou ik wel zonder kunnen:
..................................................................
Hier zou ik beslist niet zonder kunnen:
..................................................................

Bekijk de kaart van Nederland:
Welk deel was bevrijd op 17 september 1944 en 
welk deel niet?
Wel bevrijd:...........................................
Niet bevrijd:...........................................
Waar liggen de grote steden met veel inwoners?
.............................................................

Eigen antwoord

Eigen antwoord

Zeeuws vlaanderen en west N. Brabant
De rest van Nederland

In het niet bevrijde deel: bv. Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht
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Van D-Day tot Marketgarden

Kaart van Nederland (De Bevrijding)



 Hongerwinter 1944-1945 © de gaostok www.geschiedeniskoffer.nl - 25

1944-1945

5

6

Brandstoffennood

Hongersnood

Waarvoor werd brandstof gebruikt?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Wat werd er allemaal in de kachels opgestookt?
..........................................................................
..........................................................................
Wat ging er allemaal mis zonder brandstof?
..........................................................................
..........................................................................

In welke gebieden was er wel voldoende voedsel en waarom?
..............................................................................................
Bedenk welke artikelen men zou kunnen gebruiken als ruilmid-
del.
..............................................................................................
Heb jij ook artikelen die je zou kunnen ruilen en wat zou je 
daarvoor terug willen hebben?
..............................................................................................
Zoek in het woordenboek de betekenis van het woord ‘surro-
gaat’. Surrogaat = .................................................................
Worden er nu ook nog wel surrogaten gebruikt?
..............................................................................................
Waarom reden veel fietsen op houten banden of op de velgen?
.................................................................................................
Waarom konden mannen jonger dan 40 jaar niet op honger-
tocht?
............................................................................................

Voor warmte, om de kachel op te stoken,Voor het maken 
van gas om op te koken.Voor opwekken van elektriciteit 
voor verlichting en voor de fabrieken.Voor vervoer van 
goederen.

Steenkolen, alles wat van hout was in straten, in parken 
en in huizen (zelfs het meubilair)

In het oosten en noorden en op het platteland, waar boerderijen waren.

Goud en zilveren sieraden, zilveren guldens, linnengoed, kostbare schilderij-
en en meubels.

Eigen antwoord

Vervangingsmiddel

Zoetstof, soja’vlees’, chocolade, graankoffie

Er was geen rubber meer te krijgen

Zij moesten werken als dwangarbeiders in Duitsland

Fabrieken werden stil gelegd, de scholen gesloten, er 
was geen aanvoer van levensmiddelen, de mensen leden 
honger en kou.
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Hongertochten

Honger en dood

Lees het boek “Post uit Aalten”
Hoelang bleven Marie en Klazien Katuin 
als pleegkind in Aalten?
.................................................................
.....................
Waar kwamen zij vandaan?
.................................................................
.....................
Op welke boerderij werden zij opgevan-
gen?
.................................................................
....................

Waarom kon je maar beter niet ziek worden? 
..............................................................

januari tot juni 1945

 Voorburg

Boerderij ‘t Bovelt in de buurtschap Lintelo bij 
Aalten

De lichamelijke weerstand was afgenomen, 
daardoor duurde het langer om te genezen. En er 
waren niet genoeg medicijnen.
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Internationale hulp

Bevrijding

Waarom kon het Rode Kruis goed 
onderhandelen?
........................................................
.........................
Heeft het Rode Kruis tegenwoordig 
ook nog een functie?
........................................................
...........................
Noem voorbeelden.
........................................................
...........................

Wanneer werd Aalten bevrijd?
..............................................

Het Rode Kruis werkt internationaal en is altijd 
neutraal bij conflicten.

Iedereen krijgt hulp van het Rode Kruis als het 
nodig is

30 maart 1945

Hulp bij rampen, hongersnood, in vluchte-
lingkampen, EHBO-posten bij evenementen, 
vakanties voor langdurig zieken, bloeddonor.


