
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 schrijver van Alice in Wonderland noemde zichzelf 
Lewis Carroll. Maar dit was een pseudoniem. Wat is 
zijn echte naam, in welk land is hij geboren en wanneer 
leefde hij? 

 A Walt Disney (1901-1966), Verenigde Staten

 B  Charles Lutwidge Dodgson,  
(1832-1898), Engeland

 C John Tenniel (1820-1914), Engeland
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Lewis Carroll vertelde vaak verhalen aan de drie zusjes 
Lorina, Alice en Edith Liddell. Op een zomerse dag in 
1862 vertelde hij een fantastisch humoristisch verhaal. 
Na afloop vroeg Alice hem herhaaldelijk het verhaal op 
te schrijven. Als verrassing kreeg ze een paar maanden 
later voor haar tiende verjaardag een handgedrukt boek 
van hem cadeau. Hij heette dat boek?  
   

 A Alice’s Adventures in Wonderland

 B Alice in Wonderland

 C Alice’s Adventures Under Ground
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 In 1863 lag het boek Alice’s Adventures in Wonderland in 
de Engelse boekhandel. Zeven jaar later kwam het 
tweede deel uit. Wat is de titel van dit boek?
 

 A  Alice’s Adventures Under Ground 

 B  Through the Looking-Glass

 C The Hunting of the Snark
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Walt Disney heeft de avonturen van Alice in Wonderland 
verfilmd. Hierdoor is Alice wereldberoemd geworden 
en heeft Walt Disney met zijn films meer verdiend dan 
waarvan de schrijver Lewis Carroll ooit heeft durven 
dromen. Welke film is gebaseerd op de beide boeken 
over Alice?

 A  De tekenfilm Alice in Wonderland uit 1951

 B  De speelfilm Alice in Wonderland uit 2010

 C  Allebei de films
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5
Alice verandert nogal eens van grootte. Als ze 
bijvoorbeeld uit een flesje drinkt, wordt ze immens 
groot en komt ze klem te zitten in het huis van Wit 
Konijn. Maar wat gebeurt er als ze een stukje van een 
paddenstoel eet?

 A  Ze krijgt een gigantisch lange nek

 B  Ze verandert in een slang

 C Ze wordt net zo groot als de paddenstoel



 Alice komt in Wonderland de meest wonderlijke figuren 
tegen. Welk dier kan vanaf het puntje van zijn staart 
langzaam verdwijnen, waarbij alleen zijn grijns nog 
even kan blijven hangen, zelfs als de rest al helemaal 
verdwenen is?
 

 A De Nepschildpad

 B De Griffioen

 C De Kolderkat
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De Hoedenmaker en Wit Konijn hebben allebei een 
horloge. Welk horloge geeft niet de tijd aan, maar 
vertelt wat je moet doen?

 A Het horloge van Wit Konijn

 B Het horloge van de Hoedenmaker

 C Allebei de antwoorden zijn fout
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Alice belandt op een bijzonder vreemd theepartijtje. 
Ze vindt het een stom partijtje, omdat er alleen maar 
nonsens wordt verteld. Met welke eigenaardige gasten 
probeert Alice een gesprek te voeren?

 A  De Kolderkat, de Hoedenmaker  
en de Mafmuis

 B  De Maartse Haas, de Hoedenmaker  
en de Mafmuis

 C  Wit Konijn, de Hoedenmaker  
en de Mafmuis
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 Lewis Carroll was een wiskundige en dat merk je aan 
zijn verhalen. Er zitten heel wat raadsels in en iedereen 
wil alsmaar dingen bewijzen. Ook staan er veel 
woordgrapjes in en de personages hebben grappige 
namen. Hoe heet de Hoedenmaker in het Engels? 

 A Hat Man

 B Hat Maker

 C The Hatter



In de tuin komt Alice drie tuinmannen tegen.  
Ze zien eruit als speelkaarten en schilderen witte  
rozen rood. Zij ‘vertellen’ Alice ‘iets onder de roos’.  
Wat betekent dit spreekwoord? 

 A Iemand iets in het geheim vertellen

 B Iemand iets voorspiegelen wat niet waar is

 C Iemand iets voorspiegelen wat niet kan
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Antwoorden:

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