
module 2

bezetting

Adolf Hitler - Duits politicus die leefde van 1889 tot 1945 en leider was van de 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), beter bekend als de nazipartij. Adolf 
Hitler speelde een grote rol in de Tweede Wereldoorlog. 

Antisemitisme - Een ander woord voor Jodenhaat.

Archief - Een bewaarplaats voor belangrijke (vaak oude) documenten, foto’s en objecten.

Archivaris - Een persoon die werkt met de oude documenten uit het archief.

Asmogendheden - De landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog streden tegen de geallieerden 
(bvb. Duitsland, Italië en Japan)

Auschwitz-Birkenau - Het kamp in het deel van Polen dat door Duitsland werd bezet en waar 
de meeste mensen vanuit de Dossinkazerne naartoe werden gebracht. Velen van hen werden er 
gedood.

Bar mitsva - Een ritueel waarbij Joodse jongens van 13 jaar een belofte afleggen aan God en 
hierdoor volwassen worden.

Bestuur - Een groep mensen die de leiding heeft over een organisatie of een land.

Bezetting - Een toestand waarbij een land wordt bestuurd door een ander land zonder dat te 
willen.

Collaborateurs - Mensen die samenwerken met de vijand.

Collaboratie (van collaboreren) - Samenwerking met de vijand.

Concentratiekamp - Een gesloten kamp waar ‘ongewenste’ mensen worden opgesloten en 
meestal gedwongen moeten werken.

Conflict - Een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen of partijen in botsing 
komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als landen voorkomen.

Deportatie (van deporteren) - Het verplaatsen van mensen onder dwang. 

Dossinkazerne - Een oude legerkazerne in Mechelen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 
kazerne door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangskamp om Joden en ‘Roma’ te transporteren 
naar concentratiekampen als Auschwitz-Birkenau, Buchenwald en (vrouwenkamp) Ravensbrück. 

verklarende 

woordenlijst



Geallieerden - Landen die samen vochten tegen Duitsland, Italië en Japan tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (bvb. het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de Sovjet-Unie, België en de 
Verenigde Staten).

Jiddisch - De taal die veel Joden uit Oost-Europa spraken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
taal wordt vandaag nog steeds gesproken, maar minder.

Jodendom - De godsdienst van het Joodse volk.

Jodenvervolging - Georganiseerd geweld tegen de Joodse bevolking. De bekendste 
Jodenvervolging is de Holocaust: de vervolging en de moord op Joden door de nazi’s tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

Kazerne Dossin - Een gedenkplaats, archief en museum over de Holocaust en mensenrechten. 
De gedenkplaats en het archief bevinden zich in de oude Dossinkazerne. Het museum is een 
nieuw gebouw.

Leugentje om bestwil - De waarheid verdraaien zodat die beter uitkomt.

Levensbeschouwing - De manier waarop je naar het leven kijkt.

Memoriaal / herdenkingsplaats - Een ruimte of een gebouw dat gebruikt wordt om een 
bepaalde gebeurtenis te herdenken.

Nazi’s - Aanhangers van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), die onder 
leiding stond van Adolf Hitler. 

Onderduiken - Zich verborgen houden voor iets of iemand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
doken veel mensen onder omdat ze gezocht werden door de nazi’s of omdat ze weigerden met 
hen samen te werken.

Propaganda - Een manier van communiceren om zoveel mogelijk mensen van iets te overtuigen. 
Propaganda kan positief of negatief zijn.

Rantsoen (van rantsoeneren) - Een vast afgesproken, beperkte hoeveelheid eten. Door de oorlog 
was er te weinig voedsel. In ruil voor een bon en geld kreeg je een rantsoen.

Razzia - Een georganiseerde jacht op mensen.

Stereotype - Een uitvergrote eigenschap van een bepaalde groep mensen die niet (helemaal) 
klopt. Stereotypen kunnen positief of negatief zijn.

Stille getuigen - Voorwerpen of dingen die zonder te praten, kunnen vertellen wat er is gebeurd.

Synagoge - Een gebedshuis voor Joden.

Tweede Wereldoorlog - Een gewapend conflict (van 1939 tot 1945) dat over heel de wereld 
werd uitgevochten tussen twee groepen: ‘de asmogendheden’ en ‘de geallieerden’. België raakt 
in 1940 bij de Tweede Wereldoorlog betrokken.

Vernietigingskamp - Een kamp dat bedoeld was om zo veel mogelijk mensen te doden.

Verzamelkamp - Een plek die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om mensen te 
verzamelen en ze nadien te deporteren naar andere kampen.

Verzet - Weerstand bieden tegen de vijand. 

Zwarte markt - Markt voor het illegaal kopen en het verkopen van eten, kleding, zeep, brandstof, ...


