
Vragen 
 
Aflevering 1: Een Stad in Brand 
1. Wie was de leider van Duitsland? 
 
2. Wanneer viel Duitsland Nederland binnen? 
 
3. Hoe verliep de aanval op Nederland? 
 
4. Hoe lang heeft de verovering van Nederland geduurd? 
 
5. Waarom gaf het Nederlandse leger zich over? 
 
Aflevering 2: Bezetting 
6: Wat waren de eerste vormen van verzet? 
 
7. Wat was de oorzaak van de Februaristaking? 
 
8. Hoe zorgden de Duitsers ervoor dat levensmiddelen en eten zo eerlijk mogelijk 
werden verdeeld? 
 
9. Welke uitvindingen werden gedaan omdat er niet genoeg brandstof was? 
 
10. Britse vliegtuigen vlogen ’s nachts over Nederland om Duitsland te bombarderen; 
wat moesten de Nederlanders doen om dit tegen te gaan? 
 
Aflevering 3: NSB 
11. Wat betekent NSB? 
 
12. Wie was de leider van de NSB? 
 
 
13. Hoe heette de jeugdbeweging van de NSB? 
 
14. Noem enkele overeenkomsten tussen de NSB en de Duitse Nazi-partij: 
 
15. Wanneer sloegen de NSB’ers op de vlucht?  
 
Aflevering 4: Engeland 
16. Wat deed de Nederlandse koningin Wilhelmina en haar regering? 
 
17. Waarom werden duizenden kinderen uit Londen ondergebracht op het Engelse 
platteland? 
 
18. Waarom was het gevaarlijk om naar Engeland te gaan? 
 
19. Wie was de minister-president van Groot-Brittannië? 
 
20. Wat deden de meeste “Engelandvaarders” uiteindelijk in Engeland? 
 
Aflevering 5: Verraad en Verzet 
21. Noem een aantal dingen die door de Duitsers werden verboden: 
 
22. Waar staat de letter “V” voor? 
 



23. Welke kranten, die tegenwoordig nog bestaan, zijn in de Tweede Wereldoorlog 
illegaal ontstaan? 
 
24. Waar worden de opgepakte verzetslieden gevangengehouden? 
 
25. Wat is er tijdens de oorlog op de Waalsdorper Vlakte gebeurd? 
 
Aflevering 6: Joden 
26. Hoeveel Joden woonden er in Nederland aan het begin van de oorlog? 
 
27. Op welke manier moesten Joden zichtbaar zijn in het openbaar? 
 
28. Waar mochten Joden niet meer komen? 
 
29. Wat is een razzia? 
 
30. “Het Achterhuis” is een beroemd geworden dagboek over een Joods meisje en 
haar familie die moesten onderduiken; hoe heette de schrijfster? 
 
Aflevering 7: Gewapend Verzet 
31. Waar lijden de Duitsers hun eerste nederlagen tijdens de 2e Wereldoorlog? 
 
32. Waarom gingen veel Nederlandse mannen vanaf 1943 onderduiken? 
 
33. Al die onderduikers moesten ook eten krijgen, of nieuwe identiteitspapieren. Hoe 
kwamen ze daaraan? 
 
34. Hoe komt het verzet aan wapens en ander materiaal? 
 
35. Het verzet heeft enkele tientallen mensen die met de Duitsers samenwerken 
vermoordt. Hoe reageren de Duitsers hierop? 
 
Aflevering 8: vernietiging 
36. Hoe heet het doorgangskamp waar de Joden eerst worden opgevangen voordat ze 
naar het Oosten worden gestuurd? 
 
37. Het doorgangskamp lijkt op een klein dorp, waar het leven ‘normaal’ doorgaat. 
Waaruit blijkt dit? 
 
38. Hoe heet het grootste en meest beruchte vernietigingskamp dat de Nazi’s hebben 
gebouwd? 
 
39. Hoeveel mensen zijn er in Auschwitz vermoord? 
 
40. Wat proberen de Nazi’s op het einde van de oorlog te doen met de 
concentratiekampen? 
 
Aflevering 9: Arnhem 
41. Om de Geallieerden tegen te houden bouwden de Duitsers een verdedigingswal 
langs de kust van West-Europa; hoe noemden ze deze verdediging? 
 
42. Waar landen de Geallieerde soldaten op 6 juni 1944? 
 
43. Wat was het doel van de aanval op Arnhem in 1944? 
 



44. Wat was het aanvalsplan van de Geallieerden? 
 
45. Wat was het gevolg van de Slag om Arnhem? 
 
Aflevering 10: Hongerwinter 
46. Van wat maakten sommige mensen hun eten in de hongerwinter? 
 
47. In de stad was bijna geen eten meer te vinden; waar haalden de mensen eten 
vandaan? 
 
48. waarom waren meestal de vrouwen op pad in de hongertocht? 
 
49. Wanneer dropten de Engelsen voedselpakketten? 
 
50. Hoeveel mensen zijn er ongeveer omgekomen in de Hongerwinter? 
Meer dan 15.000 mensen zijn van de honger omgekomen. 
 
Aflevering 11: Indië 
51.Hoelang was Indonesië een kolonie van Nederland? 
 
 
52. Gevangenen en dwangarbeiders moesten een spoorlijn bouwen door het oerwoud 
van Birma en Thailand; hoe wordt deze spoorlijn ook wel genoemd? 
 
 
53. De Japanners beloofden de Indonesiërs veel; wat beloofden ze bijvoorbeeld?  
 
 
54. Welk geheim wapen zetten de Amerikanen in tegen de Japanners om de oorlog te 
beëindigen? 
 
55. Als de oorlog is afgelopen stuurt Nederland 100.000 soldaten; waarom doet 
Nederland dat? 
 
Aflevering 12: Bevrijding 
56. Veel Duitse soldaten hopen dat ze door de “Wonderwapens” nog kunnen winnen. 
Met welk wonderwapen wordt Groot-Brittannië gebombardeerd? 
 
 
57. Hoe eindigde de oorlog in Europa? 
 
58. Wat gebeurde er met NSB’ers en meisjes die Duitse soldatenwaren omgegaan? 
 
59. Wanneer gaven de Duitsers in Nederland zich over? 
 
 
60. Wanneer is Bevrijdingsdag? 
 
Aflevering 13: Na de Oorlog 
61.  Er lagen na de oorlog nog miljoenen onontplofte bommen en mijnen in Nederland; 
wie moesten die opruimen? 
 
62. Wat gebeurde er na de oorlog met de NSB’ers? 
. 
 



63. Na de oorlog waren er duizenden vluchtelingen. Hoe hielp het Rode Kruis? 
 
64. Indonesië wordt in 1949 onafhankelijk; wat gebeurt er met honderdduizend 
Nederlanders en Indiërs? 
 
 
65. Waar vindt elk jaar op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats? 


