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Puzzelzoektocht

Zoek in de verschillende vertrekken naar dingen die te maken hebben met gebrek 
aan eten, elektriciteit, brandstof en andere gewone dingen.
Welke oplossingen werden bedacht om met de schaarste om te gaan.
Het nummer achter de tekst geeft aan in welke rij je het antwoord moet invullen

Ortskommandantur Lees de tekst op het gordijn van het rechterraam: soms mocht 
iemand zijn fiets houden. Wat had hij gekregen?

7

Berging Men ging ook dingen eten die voor die tijd nooit als voedsel 
waren beschouwd: suikerbieten en tulpenbollen en surrogaat 
koffie. Bekijk de posters. Wat moesten mensen gaan verzame-
len?

2

Hal Wat smokkelde de dame van de beige jas? 8
Kleine woonkamer Het niet bevrijde deel van Nederland was afgesneden van de 

toevoer van steenkolen uit Zuid-Limburg. Hoe wordt de woon-
kamer verwarmd?

9

Tussenkamer Hoe heet het apparaat waarmee elektriciteit werd opgewekt? 13
Keuken In de loop van de oorlog werd bijna alles schaars. Veel levens-

middelen werden daarom uit de vrije verkoop gehaald om ze via 
een distributiesysteem tegen vastgestelde prijzen te verkopen, 
soms was er alleen een surrogaat, een vervanging. Kijk in de 
pannen op het kolenfornuis. Waarvan maakt men surrogaatkof-
fie?

4

Kijk in de kinderwagen Toen er geen leer meer te krijgen was, waarvan werden toen de 
schoenen gemaakt?

10

Opkamer Luister naar de spraakverwarring door de verschillende dialec-
ten tussen de visser uit Scheveningen en de boerin uit Aalten. 
Over welk dier dacht de boerin dat het ging?

6

Kelder Welke groente zit er in de eerste weckflessen? 3
Zolder Kijk in de rechterlade van de kaptafel. Wat werd hier vervalst? 12
Verhalenkoffers Lees het verhaal van de tweede koffer. Waarvoor gebruikte 

Theo Schaapman zijn auto?
11

Onderduikerruimte Wat werd er voor de ingang van de onderduikerruimte gezet als 
er onraad was?

5

Tienerkamer Bekijk op de monitor de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. De hongertochten waren niet zonder risico. Het 
eten dat was bemachtigd kon in beslag genomen worden door 
de Duitsers of door landwachters (geüniformeerde en bewa-
pende handlangers van de bezetter) worden afgepakt. Wat 
werd hier overtreden?
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Antwoorden. Als je alles goed hebt ingevuld lees je in het midden een woord.
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