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LES 3: HET DAGELIJKS LEVEN TIJDENS DE OORLOG
Avondklok en verduisteringstijden

Tijdens de oorlog moet van de Duitsers alles tussen
een bepaalde tijd in de avond en nacht helemaal
donker zijn. Er is een avondklok ingesteld en niemand
mag zonder vergunning naar buiten. Dit heet spertijd.
Op het affiche hierboven zie je tijden waarop het
geheel donker moet zijn.
Vraag 3.1
Bekijk het affiche met verduisteringstijden.
Van hoe laat tot hoe laat mag je op 5 mei niet op
straat komen?
Avondklok tijd 5 mei van

tot

uur

Voor de mensen die in het verzet zitten is het handig om een vergunning te hebben
om in de avond na de avondklok oftewel spertijd toch rond te kunnen lopen.
Zo kunnen ze stiekem mensen helpen.
Voedselbonnen
Tijdens de oorlog is er van alles tekort: eten, spullen en kleren.
Om dingen eerlijk te kunnen verdelen, komt er een verdeelsysteem
met bonnen. Het eten is ‘op de bon’. Je krijgt eten door het inleveren
van voedselbonnen. Er zijn bonnen voor allerlei spullen.
Vraag 3.2. Welke bonnen zie je?

Schrijf hieronder op wat je met de bon kon halen.
1.
2.
3.
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Het verzet drukt bonnen achterover om ze stiekem te bezorgen op onderduikadressen
want onderduikers moeten ook eten. Tijdens de hongerwinter is er weinig meer te verdelen.
Mensen eten van pure noodzaak dingen als bloembollen, suikerbieten en gewassen die in het
wild groeide. Niet altijd even lekker!
Om de tijd te verdrijven in de avonden wanneer iedereen verplicht binnen zit, spelen mensen
vaak spelletjes. Omdat alles schaars is geworden, maken mensen zelf ook speelgoed van afval
zoals blik en hout.

Speelgoedtank
Kun je zien waar deze groene tank van gemaakt is?
Vraag 3.3.
Ik denk dat de tank gemaakt is van

en

