
Tip!  Speel de quiz klassikaal  
op het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan:  

die bepaalt wie antwoord mag  
geven en houdt de stand bij.

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

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

☞  Een goed antwoord levert 1 punt op, 
een fout antwoord 2 strafpunten.

Doe je de quiz op een iPad of tablet? 
De antwoorden vind je op de laatste pagina.

QUIZ



 De verhalen over Anansi de Spin zijn eeuwenoud en 
worden nog steeds verteld, vooral in West-Afrika, het 
Caraïbisch gebied en in Zuid-Amerika. Maar in welk 
land werden zijn avonturen voor het eerst verteld? 

 A Ghana

 B Suriname

 C Curaçao
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Anansi betekent spin. Uit welke taal komt dit woord? 
     

 A Papiamento

 B Sranan

 C Twi

2



 Anansi is niet het enige sluwe dier dat een boekenheld 
geworden is. In Indonesië worden verhalen verteld  
over de Kantjil, het dwerghert, en in Europa is 
Reineart de Vos een bedrieger, brutaal en intens 
gemeen.  Hoe noem je verhalen waarin dieren  
de hoofdrol spelen?
 

 A  Een fabel 

 B  Een sprookje

 C Een volksverhaal
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Er bestaan ontelbaar veel verhalen over Anansi de 
Spin, zijn avonturen zijn in veel landen nog steeds 
razend populair. Maar hoe komt het dat er niet 
oneindig veel Anansi-boeken verschenen zijn?

 A  Verhalen over spinnen zijn eng

 B  Anansi-verhalen zijn vooral doorverteld

 C  Anansi-verhalen zijn vooral verfilmd
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5 Het spreekwoord ‘Iemand stenen voor brood geven’ 
past bij de verhalen over Anansi de Spin. 
Wat betekent dit spreekwoord?

 A  Geen medelijden tonen met iemand  
die in erge nood verkeert

 B  Betalen met vals geld

 C Iemand belazeren



 Anansi-verhalen zitten vol list en bedrog. Anansi houdt 
anderen voor de gek om er zelf beter van te worden.  
En hij is iemand die nooit opgeeft: ook al is hij reddeloos 
verloren, hij is altijd op zoek naar een slimmigheidje.  
Zijn avonturen zijn grappig en geven energie.  
Aan wie gaven deze verhalen vroeger hoop en troost?
 

 A Leerkrachten

 B Kinderen

 C  Slaven
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Anansi-verhalen hebben te maken met ons 
slavernijverleden. Slavernij houdt in dat iemand  
(de slaaf) eigendom is van iemand anders.  
De slavenhouder bepaalt wat de slaaf moet doen,  
en wat de slaaf wel en niet mag. De slaaf zelf  
heeft daar weinig of niets over te zeggen.  
Op welke manier kon je NIET een slaaf worden?

 A Als je moeder een slaaf was

 B Als je slecht werk verrichtte

 C Als je verkocht werd
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De Nederlandse Republiek verhandelde in de 17e en 18e 
eeuw honderdduizenden slaven. Mannen, vrouwen en 
kinderen werden verscheept naar het hoofdkantoor van 
de West Indische Compagnie (WIC). Dit hoofdkantoor 
was een van de grootste verzamelplaatsen van slaven 
in het Caraïbisch gebied. Waar was dit?

 A Fort Amsterdam in Willemstad op Curaçao

 B Fort Zeelandia in Paramaribo in Suriname

 C  Fort Zoutman in Oranjestad op Aruba
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9  Op 17 augustus 1795 begon op plantage Knip op 
Curaçao een grote slavenopstand. Wat gebeurde er 
met de belangrijkste aanvoerder en hoe heette hij?

 A Tula, hij werd gedood

 B Keti-koti, hij werd een internationale held

 C Knip, hij begon zijn eigen plantage



In 1814 werd de handel in slaven eindelijk  
afgeschaft, en op 1 juli 1863 heeft Nederland  
de slavernij volledig afgeschaft. Deze ‘Dag van  
de vrijheden’ heet Keti-koti en wordt sindsdien  
gevierd op een jaarlijks terugkerende feestdag. 
Keti-koti is een Surinaams begrip. Wat betekent dit?

 A Lekker eten

 B Gebroken Ketenen

 C Voor altijd vrij
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Antwoorden:
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