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Inleiding

De Tweede Wereldoorlog kan zonder meer een mondiaal conflict wor-
den genoemd. Decennia later is de impact ervan nog steeds waarneem-
baar via de talrijke boeken, films en televisieseries die ons een kijk bieden 
op de gebeurtenissen, die velen van ons al niet meer hebben meege-
maakt, maar die vele slachtoffers heeft veroorzaakt.

Voor de meeste mensen waren de ervaringen die ze in de oorlog hebben 
opgedaan zonder meer ingrijpend. Een soldaat die in de woestijn vocht, 
onderging totaal andere ervaringen dan een marineman die in de Arc-
tische winter een lange tocht door de Noordelijke IJszee moest maken, 
terwijl een marinier die strijd leverde in de jungle van een tropisch eiland 
ook weer heel andere indrukken opdeed. Maar hoe minder getuigen van 
deze historische gebeurtenissen er nog zijn, hoe belangrijker het is om 
de feiten rondom de oorlog te bestuderen en om lessen uit deze afschu-
welijke periode uit de moderne geschiedenis proberen te doorgronden.

Het grote Tweede Wereldoorlog-quizboek bestrijkt het wereldwijde karak-
ter van de oorlog en begint met de gebeurtenissen die tot de oorlog 
leidden, behandelt vervolgens de oorlogshandelingen op elk continent 
te land, ter zee en in de lucht, waarna er ook vragen worden gesteld over 
de nasleep van de oorlog in 1945. Er zijn 1000 vragen om ieders kennis 
te testen: van mensen die zich uit hun schooltijd nog maar enkele feit-
jes kunnen herinneren, tot die mensen die meer vertrouwd zijn met de 
details. Sommige vragen hebben betrekking op strategie, terwijl weer 
andere gericht zijn op belangrijke technologische aspecten, mensen die 
van doorslaggevend belang zijn geweest of gedurfde operaties. Die vra-
gen kunnen in verschillende vormen zijn gegoten: op sommige kan sim-
pelweg antwoord worden gegeven, andere zijn multiple choice, terwijl 
weer andere – net als bij een militair codebericht – het antwoord komt 
in de vorm van een anagram. Die gecodeerde tekst staat aan het eind 
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8 Inleiding

van de vraag cursief gedrukt. Er zijn ook vragen die gebaseerd zijn op 
foto’s, die stuk voor stuk afkomstig zijn uit de collectie van het Imperial 
War Museum, en af en toe worden er zelfs aanwijzingen gegeven! Door 
het stellen en beantwoorden van de vele vragen die in dit boek te vin-
den zijn, blijven we ons ook vandaag de dag nog de ervaringen herinne-
ren van degenen die van dit wereldomvattende conflict ooggetuige zijn 
geweest.

Het Imperial War Museum (iwm) bestaat in feite uit vijf afzonderlijke 
musea in het Verenigd Koninkrijk waarin de moderne gewapende con-
flicten sinds 1914 worden behandeld. Voor het door het iwm vertelde 
relaas over de Tweede Wereldoorlog is niet alleen geput uit de enorme 
archieven met foto’s, kunst, films, documenten, voorwerpen en per-
soonlijke verhalen, het wordt ook verteld door de musea zelf. Op his-
torische plaatsen als Churchills War Rooms en de kruiser hms Belfast, 
beide te vinden in Londen, en iwm Duxford, iets ten noorden van de 
Engelse hoofdstad, zijn bezoekers in de gelegenheid om te ervaren wat 
mensen in de oorlog zelf hebben meegemaakt, en kunnen ze zien hoe 
deze belangrijke plekken in dat wereldomvattende conflict een essen-
tiële rol hebben gespeeld.
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HOOFDSTUK 2

De oorlog breekt uit
1.    Tijdens welke slag in augustus 1939 versloegen Sovjet-Russische 

strijdkrachten de Japanners?

2.    Welk Duits slagschip werd op Valentijnsdag 1939 te water gelaten? Back 
mirs.

3.    Hoe werd de overeenkomst tussen Duitsland en Italië genoemd die 
op 22 mei 1939 werd ondertekend? Aanwijzing: het is ook een soort 
metaallegering.

4.    Waar stond het swastika- of hakenkruissymbool voor voordat de nazipartij 
het zich toeëigende? 
A Het was een Scandinavisch runenteken 
B Het was een symbool uit de Mayabeschaving 
C Het was een symbool dat veelvuldig in Zuidoost-Azië te vinden was

5.    In juni 1939 kreeg het Duitse passagiersschip MS St. Louis geen 
toestemming om een Amerikaanse haven binnen te lopen. Wat had dit 
schip aan boord? 
A Wapens B Passagiers met tyfus C Joodse vluchtelingen

6.    Van welk Europees land dat in april 1939 door Italiaanse strijdkrachten 
onder de voet werd gelopen was koning Zog het staatshoofd?
A Albanië B Griekenland C Macedonië

7.    Wie werd in mei 1939 minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie? 
Tsamelsto javoj vlov. 
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Hoofdstuk 234

8.    Op 31 augustus 1939 zetten Duitse SS-troepen een aanval in scène op 
een vlak bij de Poolse grens gelegen Duits radiostation, een actie die 
zogenaamd door Poolse saboteurs zou zijn uitgevoerd. Waar was dat 
radiostation gesitueerd?
A Warschau B Gleiwitz C Poznań

9.    Welk Duits oorlogsschip is hier te zien terwijl het op 1 september 1939 
het vuur opent op een op Westerplatte gelegen Pools militair depot? 
Aanwijzing: het schip is vernoemd naar een Duitse deelstaat.

10.  Welke Britse politicus zei in oktober 1939 tijdens een radiotoespraak: ‘Ik kan 
onmogelijk voorspellen wat Rusland zal gaan doen. Dat land is een raadsel 
verpakt in een mysterie dat verpakt is in een enigma’?
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Antwoorden hoofdstuk 2

1. De Slag bij Halhin Gol.
2. De Bismarck.
3. Het Staalpact.
4. C Het was een symbool dat 

veelvuldig in Zuidoost-Azië te 
vinden was, waar het vaak als 
een brenger van geluk werd 
gezien.

5. C Joodse vluchtelingen. De 
937 Joodse vluchtelingen 
aan boord werden 
noodgedwongen terug naar 
Europa gebracht.

6. A Albanië.
7. Vjatsjeslav Molotov.
8. B Gleiwitz. De SS haalde 

een aantal gevangenen uit 
een concentratiekamp, die 
vervolgens werden gedood 
en in een Pools uniform 
werden gestoken. Hun 
lichamen werden aan de pers 
getoond, terwijl de Duitsers 
‘reageerden’ door Polen 
binnen te vallen.

9. De Schleswig-Holstein. Dit 
slagschip zou enkele van 
de eerste schoten van de 
Tweede Wereldoorlog 
hebben gelost.

10. Winston Churchill.
11. Waar. Nadat Groot-Brittannië 

en Frankrijk Duitsland de 
oorlog hadden verklaard, 
liet Italië weten dat het 
zichzelf als ‘non-belligerent’ 
beschouwde, aangezien 
Mussolini een hekel had aan 
de term ‘neutraal’.

12. Erna, namelijk op 3 september 
1939 om 17.00 uur.

13. Fall Weiss.
14. A Slechts 44 divisies. Hitler 

gokte erop dat Frankrijk 
Polen niet te hulp zou snellen.

15. Bresk-Litovsk.
16. ‘Bliksemoorlog’. Tanks, 

artillerie en gemotoriseerde 
infanterie, gesteund vanuit de 
lucht, braken over een smal 
front door de vijandelijke 
verdediging, waarna snel 
oprukkende troepen 
gebruikmaakten van de 
geslagen bres om terreinwinst 
te boeken.

17. Generaal Fedor von Bock 
(Heeresgruppe Nord) en 
generaal Gerd von Rundstedt 
(Heeresgruppe Süd).
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