Kennisquiz over het leven van Anne Frank
Heb je Het Achterhuis of Buiten is het Oorlog gelezen?
Maak dan deze quiz en ontdek nog meer over het leven van Anne Frank!
Vraag 1.
Waarom kwam de familie Frank vanuit Duitsland naar Nederland in 1933?
a. Ze hadden familie in Nederland en wilden dichterbij gaan wonen.
b. In Duitsland kwam Adolf Hitler aan de macht en hij gaf de Joden overal de schuld van. De familie
Frank was Joods en wilde niet in een land wonen waar ze gehaat werden.
c. Nederland leek ze altijd al een leuk land en dit was een goede tijd om te verhuizen.
Vraag 2.
12 juni 1942: Anne is jarig! Welk bijzonder cadeau kreeg ze voor haar dertiende verjaardag?
a. Een roze-rood geruit dagboek met een slotje
b. Een grote reep melkchocola
c. Een mooie vulpen
Vraag 3.
Waarom besloot de familie Frank om eerder onder te duiken dan gepland? (Op 5 juli 1942)
a. Er werden steeds meer bommen op Amsterdam gegooid. Een schuilplaats leek ze veiliger.
b. Ze waren bang omdat de maatregelen tegen Joden steeds strenger werden.
c. Er was een oproep voor Margot gekomen dat ze zich moest melden voor een werkkamp in
Duitsland. Haar ouders wilden niet dat ze ging, dus verstopten ze zich.
Vraag 4.
Het Achterhuis, zoals de schuilplaats genoemd werd, zat aan de achterkant van het bedrijf van Annes
vader op de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Hoe kan het dat niemand deze plek ontdekte?
a. De onderduikers waren doodstil, de gordijnen bleven dicht en er stond een boekenkast voor de
ingang van Het Achterhuis.
b. De deur naar Het Achterhuis zat verstopt. Niemand kon van buitenaf zien dat er een deur was
naar Het Achterhuis.
c. Alleen de helpers van Het Achterhuis – de onderduikers die ook eten brachten – werkten in het
bedrijf, dus niemand kon ze verraden.
Vraag 5.
De familie Frank dook onder met de familie Van Pels en later kwam Meneer Pfeffer er nog bij. Wat
deed Anne de hele dag in het Achterhuis?
a. Niets, ze sliep vooral en dacht na over haar toekomst.
b. Lezen, schrijven, wat schoolwerk maken en soms naar Radio Oranje luisteren.
c. Vooral ruzie maken met de andere onderduikers en tv kijken.
Vraag 6.
Hoe lang hebben de onderduikers verstopt gezeten in Het Achterhuis?
a. Vijf jaar, van het begin van de oorlog tot het einde (van 1940-1945)
b. Een jaar, van 1942 tot 1943
c. Bijna twee jaar, van 1942 tot 1944

