
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Babi pangang 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer 
waar het gerecht babi pangang vandaan 
komt.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Babi pangang, voedsel, Indonesië, 
migratie. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen: Aardrijkskunde, subdomein 
B2.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Aardappeleters in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Spaghetti Bolognese’.  
 
Antwoorden 
1a Uit varkensvlees in rode saus. b Bij de 
Chinees. c In Nederland associëren wij het 
met Chinees eten maar het komt eigenlijk 
uit Indonesië. 2a Babi betekent ‘varken’ en 
pangang betekent ‘gebraden’. b 
Limoensap, sinaasappelsap en 
varkensbloed. 3 Omdat hij moslim is en 
moslims mogen geen varkensvlees eten. 
4a Omdat er twee ‘b’s in het woord ‘babi’ 
zitten. b B1 staat voor Biang wat labrador 
betekent. 5a Een Indonesisch volk dat 
nooit tot de islam is bekeerd. b In het 
noorden van Sumatra. 6a Een soort bijbel 
voor de Bataks. b Een recept voor babi 
pangang, spreuken waardoor je rijk kan 
worden, hoe je liefdesdranken kan maken 
en hoe je je vijand kan vermoorden. c In 
het Tropenmuseum. d Eigen antwoord.  
 

Kijkvragen 
 
1a Waaruit bestaat babi pangang zoals wij 
het in Nederland gewend zijn?  
b Waar kun je het in Nederland vooral 
halen?  
c Waarom is dit gek? 
 

 
 
2a Wat betekenen de woorden babi en 
pang(g)ang? 
b Welke drie ingrediënten gaan er in de 
saus voor de originele babi pangang?  
 
3 Waarom eet de man die voor Joris kookt 
alleen babi pangang thuis en niet in een 
restaurant?  
 
4a Waarom wordt babi pangang B2 
genoemd in restaurants in Indonesië?  
b Waar staat B1 voor bij restaurants in 
Indonesië? 
 
5a Wie zijn de Bataks?  
b Waar wonen ze?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6a Wat is de Pustaha?  
b Noem drie dingen die in de Pustaha staan.  
c Waar is dit boek te vinden?  
d Wat vind jij ervan dat het daar ligt? 
Beargumenteer je antwoord.  
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