
QUIZ
Tip!  Speel de quiz klassikaal op  

het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan: die bepaalt  

wie antwoord mag geven.

☞  Wijs een vragensteller aan: die stelt  
de vraag en noemt de 3 mogelijke  
antwoorden.

☞  Wie het eerst zijn vinger opsteekt,  
mag antwoord geven.

Een quiz over een droevig onderwerp voor thuis en voor op school.



 Je bent pas echt dood als niets in je lichaam 
meer werkt. Soms kun je het ook zien als 
iemand is overleden. Maar je mag alleen iemand 
begraven die officieel is doodverklaard. Wie mag 
zo’n verklaring niet afgeven? 

 A Je familie

 B Je huisarts

 C Een schouwarts
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Wanneer mag je in Nederland  
begraven of gecremeerd worden? 
     

 A 48 uur nadat je officieel dood bent verklaard

 B 36 uur nadat je officieel dood bent verklaard

 C 13 uur nadat je officieel dood bent verklaard
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 Als je niet op een natuurlijke wijze bent 
gestorven, en als het niet duidelijk is waaraan 
je bent overleden, dan moet de doodsoorzaak 
onderzocht worden. Hoe noem je zo’n onderzoek?
 

 A Psychiatrisch onderzoek

 B Forensisch onderzoek

 C Medisch onderzoek
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De meeste mensen in Nederland worden 
begraven of gecremeerd. Maar leden van het 
Koninklijk Huis – en in een heel enkel geval 
een bijzonder persoon – mogen ook gebalsemd 
worden. Een gebalsemd lichaam wordt niet 
begraven, maar op een bijzondere plaats 
bewaard. Waar vind je de gebalsemde Oranjes?

 A In Paleis Soestdijk

 B In de Nieuwe Kerk van Delft

 C In Paleis Noordeinde
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 Als iemand gecremeerd is, dan wordt de as 
bewaard in een speciale pot. Hoe noem je zo’n pot?

 A Keulse Pot 

 B As-sierraad

 C Urn
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 Elk land, elke godsdienst, elke cultuur heeft 
rondom de dood zijn eigen rituelen en regels. 
Wie wordt het liefst met zijn hoofd richting 
Mekka begraven?
 

 A Een moslim

 B Een boeddhist

 C Een christen
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In India wordt een dode in de open lucht  
op een grote brandstapel verbrand.  
Als de schedel door de hitte barst, kan de ziel 
aan de dood ontsnappen en naar de aarde 
terugkeren als mens of een ander wezen.  
Hoe noem je die terugkeer?

 A Cremeren

 B Condoleren

 C Reïncarneren
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Als iemand overleden is, regelen familieleden  
of vrienden de afscheidsplechtigheid.  
De nabestaanden moeten in korte tijd 
belangrijke beslissingen nemen. Dat kan moeilijk 
zijn, vooral als je verdrietig bent. Hoe heet de 
instantie die je hierbij kan adviseren en helpen?

 A Een mortuarium

 B Een uitvaartorganisatie

 C Een verzekeringsmaatschappij
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 Als je je bezittingen na je dood aan iemand wilt 
nalaten, dan moet je dat op papier zetten.  
Dit kun je alleen bij een notaris doen en je moet 
ouder zijn dan 16 jaar. Hoe noem je het document 
waarin je laatste wensen staan beschreven?

 A Uitvaart

 B Checklist

 C Testament
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 In volksverhalen wordt de Dood vaak afgebeeld 
als een gedaante in een donker gewaad, met 
een zeis in zijn ene hand en een zandloper in  
de andere. Zijn bijnaam is ‘Vadertje Tijd’.  
Maar wat is zijn echte naam?

 A Magere Hein

 B Lange Jan

 C Pierlala
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