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VERENIGING

DOE MEE AAN DE  
HAAGSE HISTORIE QUIZ 

ALS LID VAN HET TEAM VRIENDEN VAN DEN HAAG

Op dinsdag 15 oktober 2019 wordt voor de vierde keer de 

Haagse Historie Quiz gehouden. De Vrienden van Den Haag 

zullen dit jaar meedoen met een eigen team, bestaande uit 

drie personen. Wilt u deel uitmaken van ons team, beant-

woord dan onderstaande vragen. 

Net als bij de quiz in oktober betreft het deels meerkeuze

vragen en deels open vragen. Indien wij meer dan drie 

winnende kandidaten hebben, zal het antwoord op de 

schiftingsvraag de uiteindelijke teamsamenstelling bepalen. 

U kunt natuurlijk proberen alles op te zoeken in boeken of op 

het internet, maar wij raden dat af. Op 15 oktober zult u het 

van uw parate kennis moeten hebben. Opzoeken is er in die 

quiz echt niet bij. Mocht u niet alle antwoorden weten, stuur 

uw oplossing dan toch op. Ook bij de Haagse Historie Quiz 

blijken de teams niet op alle vragen een antwoord te hebben. 

Uw antwoorden zien we graag voor 23 september a.s. 

tegemoet via redactie@vriendenvandenhaag.nl. U kunt uw 

antwoorden ook sturen naar postbus 85977, 2508 CP Den 

Haag. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De antwoor

den en geselecteerde teamleden zullen vanaf 8 oktober op 

onze website staan. De uitslag zal ook in Ons Den Haag 

nummer 6 gepubliceerd worden.

(foto Roel Wijnants)

VRAGEN

Meerkeuzevragen
1.   Het oudste gebouw in de gemeente Den Haag is 

 a. de Ridderzaal op het Binnenhof

 b. de Oude Kerk in Scheveningen

 c. de Abdijkerk in Loosduinen 

2.   Willem II, graaf van Holland (12271256) en Rooms 

koning, kwam om 

 a. bij een riddertoernooi in Frankrijk 

 b.  bij een gevecht met de West friezen 

 c.  thuis door een vergiftigd gebedenboek 

3.   Voordat op de hoek van het Plein en de Lange Poten eind 

19e eeuw het ministerie van Justitie werd gebouwd, 

stond daar

 a.  het woonhuis van Constantijn Huygens

 b. het woonhuis van Johan de Witt

 c.  het woonhuis van Johan van Oldenbarnevelt

 d.  het stadspaleis van prins Maurits

4.    Den Haag kent veel primeurs, maar bij een van de onder

staande zaken had een andere stad de primeur in Neder

land – welke is dat?

 a. de eerste roltrap

 b. de eerste paardentram

 c.  het eerste stedelijke waterleidingbedrijf

 d.  de eerste van tevoren aangekondigde radiouitzending

(foto Casper de Weerd)
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5.    Welke Haagse popgroep stond ooit op nummer 1 in de 

Amerikaanse hitparade (Billboard top 100)?

 a. Golden Earrings

 b. Motions

 c. Shocking Blue

 d. Golden Earring

Open vragen

6.   Naast ADO had Den Haag vroeger nog een andere 

profclub in de voetbalcompetitie. Hoe heette deze club?

7.    Tegenwoordig hebben we Kompaan en Eiberbier. De 

eerste Haagse bierbrouwerij was de Oyevaar, daar is 

niets meer van over. Van de brouwerij die als tweede 

werd gesticht zijn nog sporen terug te vinden in Den 

Haag. Hoe heette deze?

8.    Welke koningin heeft gewoond op Buitenrust, de 

buitenplaats waarop later het Vredespaleis werd 

gebouwd?

9.    Wat was de eerste functie van het grote gebouw aan de 

Nassaulaan waarin nu de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten kantoor houdt?

10.   Wat deed prins Maurits aan het begin van de Gouden 

Eeuw ter verdediging van Den Haag?

Schiftingsvraag: bij meerdere winnaars bepaalt het antwoord 

op de schiftingsvraag de uiteindelijke quizdeelnemers. 

De Laan van Meerdervoort is de langste laan van Nederland, 

hoe lang is deze laan in meters?
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 (foto Billboard.com)

(foto Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief)

(foto Roel Wijnants)

Graag nodigen wij u uit om, ook als u niet met de quiz meedoet, ons team te komen aanmoedigen. 

Reserveer dinsdagavond 15 oktober 2019, aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur, Centrale Bibliotheek Den Haag.

Aanmelden via quiz@beldegraaf.nl 
 entree, inclusief koffie/thee: € 5,-.


