
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.

QUIZDe RotTErdam



 De schrijver van Pietje Bell is geboren in Rotterdam. 
Hoe heet deze schrijver en wanneer leefde hij? 

 A Jan Frederik Rinke (1890-1922)

 B Willem Wouter Wakker (1879-1959)

 C Chris van Abkoude (1880-1960)
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De avonturen over Pietje Bell zijn voor een deel 
gebaseerd op het echte leven van de schrijver.  
Wat is NIET waar? 
     

 A  Zijn vader had een kapperszaak  
in Crooswijk.

 B Zijn moeder overleed tijdens zijn geboorte.

 C Hij groeide op in een groot gezin.
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 Pietje Bell vertrekt net als de schrijver  
naar het buitenland. Naar welk land  
verhuist de schrijver, waarom en wanneer?
 

 A  In 1940 vlucht hij vanwege de  
Tweede Wereldoorlog naar Amerika. 

 B  In 1916 vertrekt hij naar Amerika  
op zoek naar het ‘avontuur’.

 C  De schrijver is nooit geëmigreerd,  
maar deed alsof. Dit was een 
publiciteitsstunt voor zijn boeken.
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Pietje Bell lijkt veel op zijn schrijver. Beiden hielden  
van een geintje en streden tegen onrecht. Dat was 
voor Pietje en zijn drie vrienden Peentje, Engel en Sproet 
de reden om een geheime club op te richtten.  
Hoe heette deze club?

 A  De drie Musketiers

 B  De Zwarte Hand

 C  DOS: Door Overwinning Sterk
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5 Over de avonturen van Pietje Bell is in 2002 ook een 
film gemaakt. In Rotterdam was geen geschikte locatie 
te vinden. In welke stad is de film opgenomen?

 A  Amsterdam

 B  Utrecht

 C Dordrecht



 In de BoekieBoekie over Pietje Bell hebben  
sommige schrijvers zich laten inspireren door echte 
gebeurtenissen. In het verhaal Een zure appel deed 
tramconducteur ‘Willem Wouter Wakker’ mee aan de 
eerste Marathon van Rotterdam en aan de Olympische 
Spelen in Londen. In werkelijkheid was hij banketbakker. 
In welk jaar liep hij het parcours van circa 42 km?
 

 A  In 1908 van Rotterdam  
naar Gouda en weer terug

 B  In 1908 van Rotterdam  
naar Den Haag en weer terug

 C In 1975 met een parcours door de stad
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Rotterdammers hebben humor. Dat zie je vooral aan 
de bijnamen die ze bedenken voor gebouwen, winkels, 
beelden en andere dingen. Hoe werd in de tijd van 
Pietje Bell een van de trams genoemd en waarom?

 A  Het Moordenaartje: veroorzaakte  
vele (dodelijke) ongelukken

 B  De Stoomstamper: vanwege  
de grote stoomwolken

 C De Tuftuf: reed tergend langzaam

Meer weten over de bijnamen van de stad 

Rotterdam? Volg deze tram op YouTube: 

www.youtube.com/watch?v=9DRJtUUiHrw
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http://www.youtube.com/watch?v=9DRJtUUiHrw


Welk bekend Rotterdams gebouw uit de tijd  
van Pietje Bell heeft het bombardement van  
14 mei 1940 overleefd?

 A De Euromast

 B Het Witte Huis

 C  De Delftse Poort
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9  Rotterdam heeft het grootste gegraven havenbassin 
ter wereld. Hoe heet deze haven en wanneer is die 
gegraven?

 A Waalhaven, gegraven van 1906 tot 1931

 B Botlek, gegraven van 1954 tot 1957

 C Europoort, gegraven van 1958 tot 1969

In 1927 was Rotterdam al een bruisende havenstad. 

www.youtube.com/watch?v=g60AFeVVR8A

http://www.youtube.com/watch?v=g60AFeVVR8A


Het spreekwoord ‘Iemand een poets bakken’ past  
bij de avonturen van Pietje Bell. Wat betekent dit?

 A Een grap met iemand uithalen.

 B Een gemene lelijke streek uithalen.

 C Iemand te pakken nemen.
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Antwoorden:

1C, 2C, 3B, 4B, 5C, 6A, 7A, 8B, 9A, 10A
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